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EIX 1

AJUNTAMENT
AMABLE

AJUNTAMENT OBERT
• Promourem la participació ciutadana a
partir d’activar els diferents mecanismes
tant presencials com digitals, previstos en
el Reglament de Participació: consultes,
audiències, assemblees...

AJUNTAMENT DE QUALITAT
• Reestructurarem els Recursos Humans
de l’Ajuntament per tal de construir una
organització més moderna i professionalitzada, amb les funcions correctament
definides tot facilitant la innovació i el
treball transversal.
• Dotarem els Serveis Centrals de recursos humans i tecnològics suficients per a
afrontar la professionalització de l’organització i el manteniment de l’expertesa
en el relleu generacional.

• Reformularem els mecanismes de deliberació i aprovació dels pressupostos participatius i n’augmentarem l’import assignat.
• Facilitarem la creació de l’Observatori Ciutadà Municipal que faci un seguiment de
l’acció de govern, vetlli pel compliment
dels compromisos establerts, la rendició
de comptes i el control democràtic de l’administració.
• Treballarem per fer que la transparència
i la informació pública siguin elements
clau de la gestió municipal i ho farem de
manera fàcil, propera i entenedora.

• Reforçarem l’Oficina d’Habitatge i la dotarem d’entitat pròpia i de caràcter transversal dins l’ajuntament, per assolir una
actuació més coordinada, millorar el servei
a la ciutadania i iniciar noves actuacions
en l’àmbit de l’habitatge.
• Treballarem per ampliar els serveis jurídics
i la defensa jurídica en tots els àmbits i
reduirem els terminis de la tramitació dels
expedients vinculats a la responsabilitat
patrimonial.
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EIX 1

AJUNTAMENT
AMABLE

AJUNTAMENT PROPER
• Potenciarem l’ús de les xarxes socials com
a instruments d’interacció i de relació directa amb la ciutadania, establint criteris
d’ús per als diversos canals municipals.

AJUNTAMENT RESPONSABLE
• Treballarem per implantar una estratègia de contractació pública socialment
responsable, que incorpori els valors de
l’ètica, la justícia social i la sostenibilitat.
• Treballarem per promoure l’ús d’aliments
i productes saludables i de proximitat en
els espais i esdeveniments de gestió municipal en base a criteris de justícia social
i sostenibilitat ambiental.
• Prioritzarem la gestió dels serveis municipals, d’acord amb la legislació i amb els
estudis disponibles, de la següent manera:
gestió directa; gestió indirecta a través de
societats de participació pública; gestió
indirecta a través de contractes reservats;
i gestió indirecta a través d’empreses.

• Promourem un pla de comunicació de
l’Ajuntament, que afavoreixi un millor
intercanvi d’informació entre departaments i entre departaments i ciutadania,
que contribueixi a regenerar el sentiment
de pertinença i proximitat de la institució.
• Avançarem progressivament en la implementació de la tramitació de manera
electrònica, apostant per un “ajuntament
sense papers”, sense oblidar l’atenció presencial per qui ho necessiti per no fer més
gran l’escletxa digital.
• Implantarem mesures de simplificació i
reducció del temps de resolució dels expedients, millorant la tramitació electrònica, incorporant la cita prèvia i adequant
les instal·lacions per oferir un servei més
proper i personalitzat.

• Reduirem el deute municipal per sota de
la línia de risc.
• Recuperarem la possibilitat de finançar
inversions.
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EIX 2

JUSTÍCIA SOCIAL

DRETS BÀSICS
• Incrementarem els recursos econòmics,
tècnics i humans destinats a les polítiques
d’acció social.
• Potenciarem l’empoderament i la implicació de les persones que utilitzen recursos
d’Acció Social en la gestió d’aquests serveis.
• Treballarem per sensibilitzar, aportar coneixement i empoderar les persones i famílies que pateixen pobresa energètica.
• Incrementarem el treball grupal i comunitari en el tractament de les dificultats de
caràcter social amb l’objectiu de promoure
ciutadans i ciutadanes responsables, formats i capaços.
• Abordarem l’atenció als col·lectius d’alta
vulnerabilitat en cooperació amb les entitats socials, el teixit productiu i les administracions del territori.
• Ampliarem el nombre d’habitatges d’inclusió social de titularitat pública per tal
d’atendre aquelles situacions de risc d’exclusió social com víctimes de violència masclista, joves provinents de programes de
tutela, sensellarisme, discapacitat, gent
gran vulnerable, etc.
• Millorarem la borsa de lloguer social i
crearem una borsa específica d’habitatges
compartits i impulsarem l’accés a l’habitatge de les persones joves.
• Incrementarem els recursos per fer complir
la llei 24/2015 d’emergència habitacional,
perquè cap persona es quedi al carrer ni
un sol dia, prioritzant el reallotjament de
les famílies afectades per desnonaments
en què el propietari sigui un petit tenidor
d’habitatge.

CICLES DE VIDA, CIUTAT INCLUSIVA
• Augmentarem el suport a la gent gran i/o
depenent i els seus cuidadors/res agilitzant
les tramitacions de la llei de dependència i
ampliant els recursos de detecció, atenció
i acompanyament.
• Fomentarem l’envelliment actiu tot potenciant la programació de Gent Gran Activa
i consolidant el casal municipal de gent
gran com a equipament de referència.
• Recuperarem la memòria històrica de la
gent gran, especialment les dones, i la
transmetrem i la farem accessible a les
generacions joves.
• Construirem un Espai Jove municipal cogestionat amb les entitats juvenils i mentre aquest espai no sigui una realitat, proporcionarem una alternativa d’espai d’oci
i lleure provisional.
• Ampliarem els recursos dels Centres
Oberts per a millorar l’atenció de les necessitats dels i les infants i joves.
• Elaborarem i desenvoluparem el Pla Local
d’Infància i Adolescència com a eina que
defineix i concreta els objectius, serveis i
accions adreçades al col·lectiu en els propers 4 anys.
• Apostarem per la tarifació social dels
preus públics de les escoles municipals
de tots els àmbits per tal de garantir l’accés i la igualtat d’oportunitats a tota la
ciutadania.
• Ampliarem els serveis i recursos destinats
a la informació, orientació i assessorament per l’acompanyament en el procés
d’emancipació i empoderament dels i les
adolescents i joves de la ciutat.
• Consolidarem l’observatori de la inclusió
social amb l’objectiu de detectar els recursos
i les necessitats relacionades amb la infància, l’adolescència, les famílies, les dones, les
persones nouvingudes i la gent gran.
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EIX 2

JUSTÍCIA SOCIAL

CIUTAT SALUDABLE

GÈNERE I DIVERSITAT

• Treballarem en la redacció i la implementació d’un Pla de Salut que reculli i concreti
accions per fomentar el benestar i la salut
de la població.

• Implementarem les accions recollides al
Protocol comunitari de prevenció i abordatge de les violències masclistes a l’espai
públic de manera transversal i conjuntament amb les entitats i els establiments.

• Treballarem per millorar la salut dels infants a partir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) tot adequant el
projecte d’Escoles amb Cuina Promotora
d’Alimentació Mediterrània (ECPAM).

• Incorporarem de forma transversal la
perspectiva de gènere i LGTBI en la planificació i desenvolupament de totes les
polítiques municipals.

• Treballarem conjuntament amb els agents
de salut del territori per promoure la prescripció social des de tots els àmbits assistencials, orientant-ho com un element que
pugui substituir o ser complementària a
la prescripció farmacològica.

• Ampliarem els recursos de l’Espai d’Equitat per atendre les persones víctimes de les
violències masclistes, abordar les diverses
formes de masculinitat i realitzarem accions de sensibilització per arribar a tota
la ciutadania.
• Oferirem eines i recursos adreçades a les
dones per tal d’acompanyar-les en el procés de resiliència.
• Obrirem una línia d’atenció a homes per
a la promoció de relacions no violentes,
adreçades a homes que exerceixen o han
exercit violència vers la parella i/o els fills
i les filles.
• Crearem un protocol de resposta a les possibles discriminacions de la ciutadania per
raó d’origen, ètnia, gènere, orientació sexual... i oferirem formació a tot el personal
municipal.

• Impulsarem la platja com un equipament
esportiu de la ciutat tot l’any i amb potencialitats turístiques i econòmiques.
• Impulsarem l’esport femení per apropar
un major nombre de dones a l’esport facilitant-ne la pràctica en tots els àmbits i
en igualtat.
• Potenciarem l’esport com element social i
popular tot incorporant noves propostes
i fent especial atenció als espais d’esport
social al carrer i als barris.
• Cercarem en el sector privat col·laboracions amb els clubs locals i les activitats
esportives que s’organitzen a la ciutat.

• Fomentarem la sensibilització de la ciutadania entorn les desigualtats, els drets humans, la cultura de la pau i la solidaritat.
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EIX 3

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
RESPONSABLE

• Desenvoluparem el Pla d’Acció per l’Economia Social i Solidària i el reforçarem
amb noves actuacions de la mà dels agents
del territori per tal de de potenciar aquest
model d’economia complementària a la
ciutat.

ECONOMIA PLURAL
• Actualitzarem el pla estratègic de l’activitat econòmica de Vilanova i la Geltrú i dissenyarem una política econòmica global i
transversal conjuntament amb els actors
del territori.
• Reforçarem, ampliarem i agilitzarem els
serveis de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i la Finestreta Única Empresarial, per
facilitar la implantació, el creixement i la
consolidació de negocis a la ciutat; treballar per oferir un acompanyament proactiu
i transversal.
• Treballarem per millorar els polígons d’activitat econòmica i per dotar-los de millors
tecnologies de connectivitat, així com per
donar ús a les naus industrials disponibles
a la ciutat.
• Promourem Vilanova i la Geltrú com a
destí de congressos, trobades professionals i actes d’empresa, per aconseguir que
aquest tipus d’activitat sigui una nova línia
d’activitat econòmica desestacionalitzada.
• Enfortirem la relació amb la universitat
(UPC) per consolidar un nou model de
creixement econòmic de la ciutat, basat
en la generació de coneixement, la formació, l’empresa, la innovació i la retenció
de talent.

• Posarem en marxa les línies d’actuació específiques del pla estratègic de ciutat intel·ligent de Vilanova i la Geltrú, incorporant
de forma global i pública les tecnologies
disruptives a la ciutat, en els àmbits de la
gestió municipal, l’activitat econòmica i
la formació especialitzada.
• Farem arribar totes les tecnologies d’alta
connectivitat a les zones susceptibles d’activitat econòmica emergent i als serveis
públics, perquè es generi un nou escenari
que esdevingui pol d’atracció d’iniciatives
econòmiques.
• Potenciarem l’Oficina d’Internacionalització per cercar recursos i projectes europeus per a la ciutadania, serveis públics,
emprenedors, empreses, organitzacions.
• Donarem suport al sector creatiu, al tercer
sector i a les entitats a través de projectes
estratègics, tecnològics i transversals per
esdevenir nou sector econòmic de qualitat
a la ciutat.
• Consolidarem el Fòrum d’Innovació Local (FIL) com a espai de dinamització de
l’economia digital i de la intel·ligència
col·lectiva.
• Enfortirem el clúster de desenvolupament
econòmic de la ciutat afavorint la interacció entre els agents econòmics de la vila.
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EIX 3

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
RESPONSABLE

OCUPACIÓ DIGNA I AMB
OPORTUNITATS
• Treballarem per tal que l’IMET continuï
sent una referència en dispositius inclusius
de transició al treball i de formació ocupacional, vetllant per la incorporació de
nous filons d’ocupació com el reciclatge,
les energies renovables i el sector primari.
• Treballarem per disposar d’uns serveis
d’orientació i acompanyament estables i
continus, mitjançant l’assoliment de contractes programes del Servei d’Ocupació
de Catalunya de caràcter plurianual.
• Concertarem amb els agents públics i
privats l’Acord de Desenvolupament
Econòmic i d’Ocupació Local, en coordinació amb el desplegament del Pacte per
a l’Ocupació del Garraf.

CONSUM CONSCIENT I DE
PROXIMITAT
• Implementarem un projecte de recuperació d’activitat econòmica del sector primari local que contempli la participació
i cooperació dels actors implicats en el
territori, identificant les problemàtiques
principals, eixos d’intervenció i pla d’accions a realitzar.
• Elaborarem un programa de dinamització
i promoció dels Mercats municipals que
contempli accions innovadores de posada al dia dels equipaments i campanyes
de sensibilització i posada en valor dels
productors locals.

• Realitzarem accions de sensibilització i informació sobre el consum i la qualitat dels
productes locals, especialment els ecològics i els provinents de la Llotja vilanovina
a través de l’etiquetatge i de distintius de
qualitat.
• Promourem la inclusió de productes ecològics i de proximitat als menjadors escolars i fomentarem accions encaminades a
minimitzar el malbaratament alimentari
a la ciutat.
• Dissenyarem i desenvoluparem una política comercial de ciutat amb accions i
campanyes concretes juntament amb les
associacions de comerciants, tot enfortint
el comerç tradicional.
• Redefinirem el model de la Fira de Novembre amb els diferents actors implicats
i donarem un major protagonisme a l’activitat econòmica emergents, als potencials
econòmics de la nostra ciutat, a la diversificació i mostra de sectors i a l’Economia
Social i Solidària.

TURISME RESPONSABLE
• Consolidarem la marca turística de Vilanova i la Geltrú, reforçant la projecció estratègica de la ciutat, dissenyant nous materials promocionals i dinamitzant la ciutat
en consonància amb els segells turístics.
• Gestionarem la sol·licitud de Destinació
de Turisme Esportiu per tal de potenciar
l’oferta turística de la ciutat relacionada
amb l’esport.
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EIX 4

CIUTAT CULTA I CREATIVA
CULTURA PER A TOTHOM
• Treballarem per desplegar una política cultural de proximitat que garanteixi l’accessibilitat de les cultura a tota la ciutadania
i fent d’aquesta, una eina de creixement i
desenvolupament de la capacitat crítica.
• Treballarem per a la recuperació i conservació de la Cultura Popular i Tradicional
com a eina d’identitat col·lectiva a través
d’espais per a la reflexió conjunta i compartida.
• Dotarem i farem visible a la ciutat una
xarxa d’equipaments culturals de qualitat, treballant per a la creació del projecte
Casa de la Festa a l’església dels Josepets,
millorant el pla municipal de Biblioteques
i garantint la permeabilitat de l’accés als
equipaments culturals.
• Enfortirem l’estructura organitzativa dels
museus, el seu finançament i la millora i
adequació dels equipaments patrimonials
de la ciutat.
• Reforçarem la funció i el compromís social
dels museus a partir del desplegament de
programes d’accessibilitat i inclusió social,
de renovació de l’oferta educativa i familiar i de la incorporació de noves mirades.

EDUCACIÓ INCLUSIVA I DE QUALITAT
• Continuarem defensant el model d’una
escola i societat inclusiva, cooperant amb
l’administració educativa per garantir una
oferta educativa de qualitat i atendre de
manera correcta i acurada l’alumnat de
necessitats educatives especials, en totes
les etapes educatives i en la seva transició
al món laboral.

• Treballarem conjuntament amb el Consell
de la Formació Professional, Ocupacional
i Universitària del Garraf perquè l’oferta
formativa s’adeqüi a les necessitats reals
del teixit empresarial i comarcal.
• Planificarem una nova oferta educativa
en l’àmbit audiovisual i de tecnologies
disruptives perquè esdevingui un nou sector econòmic i social d’alt valor estratègic
a la ciutat.
• Treballarem per aconseguir col·laboracions
públiques i privades que permetin definir l’Itinerari Formatiu en Manteniment
d’Aeronaus de Catalunya que promou
l’Escola de Formació Aeronàutica de VNG
(EFAV), ampliant les especialitats formatives ja existents i creant subseus formatives
a altres parts del territori català per donar
resposta a la demanda creixent del sector.
• Potenciarem els projectes enfocats a la
prevenció de l’abandonament escolar,
d’orientació i trànsit de l’escolarització
obligatòria vers la continuïtat formativa, accés a formació ocupacional o accés
al món laboral, en coordinació amb els
agents implicats.
• Impulsarem la coordinació de tots els
agents educatius cap a un projecte global amb mirada Educació 360º avançant
cap a un model d’educació compartida.
• Impulsarem la coordinació entre tots els
agents educatius i treballarem des d’una
visió compartida i adaptada a les necessitats dels centres docents i de l’alumnat,
sota una mirada culta, creativa i respectuosa amb les persones i l’entorn.
• Donarem més visibilitat a l’Oficina d’Entitats - Punt de voluntariat tot creant un
nou espai més accessible i en potenciarem
la seva oferta de formació i activitats.
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EIX 5

TERRITORI EQUILIBRAT
I BEN CONNECTAT

POSANT EN VALOR EL TERRITORI
• Avançarem definitivament en l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística
(POUM), incorporant criteris de gènere,
equitat i diversitat funcional, adequant
les previsions del sòl urbanitzable a les
previsions demogràfiques, protegint i potenciant els espais naturals i agrícoles de
la ciutat i garantint la disponibilitat de
sòl industrial.
• Elaborarem un estudi per tal de conèixer
l’estat actual de les urbanitzacions periurbanes, les seves necessitats i el seu encaix
dins el nou POUM.
• Afavorirem el desenvolupament de sectors de planejament no desenvolupats i
la connexió entre el centre de la ciutat i
els barris.
• Continuarem la transformació de la façana
marítima en base el procés participatiu
efectuat i el concurs d’idees.
• Potenciarem la rehabilitació urbana.
• Protegirem el sòl no urbanitzable.
• Redactarem un pla d’actuacions vinculat
a l’acord del PLE de destinació del 0,5%
de l’IBI a la custòdia del territori, foment
i protecció dels espais naturals i dels seus
ecosistemes i crearem una comissió de seguiment del pla.

• Millorarem la protecció de l’espai natural
de Platja Llarga, els hàbitats litorals costaners i la fauna salvatge.
• Aprovarem el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Natural de Vilanova.
• Renegociarem els convenis de Platja Llarga signats amb l’Incasòl.
• Encarregarem un pla d’equipaments esportius per dimensionar els equipaments
que cal construir o ampliar en el futur
pel nombre d’esportistes que tenim i poder-los prioritzar.
• Repensarem els usos dels equipaments
cívics municipals i en municipalitzarem
la gestió.
• Adaptarem els recursos humans, tècnics
i d’instal·lacions de la policia local a les
necessitats de la ciutat.
• Elaborarem i actualitzarem els diferents
plans estratègics de seguretat de la ciutat.
• Augmentarem els recursos destinats al
manteniment i conservació dels equipaments municipals i de la via pública.
• Impulsarem i liderarem, conjuntament
amb la resta dels 9 municipis del Parc del
Garraf, els tres Consells Comarcals i la Diputació de Barcelona, la seva declaració
com a nou Parc Natural de Catalunya per
part del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’inici de l’expedient de declaració dins de l’any 2020

• Promourem la col·laboració activa amb
tot els actors implicats per tal de millorar
la gestió forestal així com la preservació,
protecció i millora dels camins públics.
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EIX 5

TERRITORI EQUILIBRAT
I BEN CONNECTAT

IMPULSANT L’HABITATGE COM UN
DRET
• Redactarem un nou Pla Local d’Habitatge municipal, que farà especial èmfasi en
l’assoliment del principi de solidaritat urbana per tal d’arribar a un mínim del 15%
d’habitatges destinats a polítiques socials.
• Potenciarem el Servei d’Intermediació en
Deutes d’Habitatge (SIDH), reforçant el
contacte i el treball conjunt amb les entitats i plataformes de l’àmbit de l’habitatge.
• Desenvoluparem i millorarem el cens d’habitatges buits del municipi, incorporant
una classificació segons titular i creuant la
dada de titularitat de cada immoble amb
el del seu estat de conservació i tipologia
d’ocupació i ús.
• Vetllarem pel bon estat de conservació i
manteniment dels habitatges del municipi, impulsant les inspeccions tècniques
dels edificis (ITE) i gestionant els ajuts a la
rehabilitació d’edificis i habitatges.
• Incrementarem el nombre d’habitatges
de titularitat i de gestió municipal, posant
èmfasi en l’obtenció d’habitatges buits
en mans d’entitats financeres i grans tenidors i crearem una comissió tècnica de
seguiment per millorar la gestió del parc
públic municipal.
• Obrirem línies de col·laboració amb cooperatives i altres entitats jurídiques amb
finalitat social, amb l’objectiu de donar suport a projectes cooperatius d’habitatge i
impulsarem projectes de masoveria urbana.

• Pressionarem la banca i els grans tenidors d’habitatges perquè els posin en lloguer, i elaborarem un protocol municipal
d’inspecció i detecció d’habitatges i solars
buits, així com un protocol sancionador i
crearem un programa d’intervenció sobre
immobles en situació d’ocupació per regularitzar el major nombre possible d’habitatges en aquesta situació.

PER UN ÚS EQUILIBRAT DELS
RECURSOS I DE L’ESPAI PÚBLIC
• Aplicarem criteris de sostenibilitat en espais verds de la ciutat i en els nous projectes de l’espai públic.
• Treballarem per promoure el benestar dels
animals de companyia i, en especial, estudiarem la possibilitat de millorar o ampliar
els espais de socialització de gossos.
• Millorarem l’ordenació de terrasses i garantirem un equilibri entre els usos privatius i no privatius de l’espai públic.
• Pacificarem l’espai públic i el millorarem
amb la dotació de més elements: espais
per a jocs infantils, bancs per seure i fonts
públiques.
• Treballarem per millorar el servei de recollida de residus a partir d’un estudi que
n’augmenti l’eficiència i incrementi el percentatge del reciclatge dels residus que
es generen.
• Incentivarem econòmicament la reducció
i separació de residus en origen a partir
de la implantació d’un sistema de tarifació
segons zones o necessitats.
• Fomentarem la reducció dels residus ge-
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EIX 5

TERRITORI EQUILIBRAT
I BEN CONNECTAT
recàrrega de vehicles elèctrics que possibiliti l’augment de la flota d’aquest tipus
de vehicles en detriment dels de combustibles fòssils.
nerats, a través del foment de la reparació
i la reutilització de productes.
• Fomentarem l’ús racional de l’aigua en la
prestació dels serveis públics i treballarem
per la millora de la xarxa d’abastament
d’aigua potable i el servei de clavegueram
de la ciutat.
• Desplegarem, a partir d’un treball coordinat amb tots els agents implicats, les mesures previstes al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES i PAESC) de Vilanova
per tal de dur a terme accions per a la
mitigació i adaptació al canvi climàtic.
• Potenciarem l’eficiència energètica i l’autoconsum d’energies renovables com a
forma més neta, econòmica, sostenible i
cooperativa en edificis i equipaments municipals i privats.
• Millorarem la gestió de l’enllumenat públic per tal de garantir la reparació immediata d’avaries així com les condicions
òptimes d’il·luminació a l’espai públic.

MOBILITAT SOSTENIBLE
• Elaborarem una proposta de pacificació
del trànsit a través de la implantació d’un
nou sistema d’organització de la circulació, amb una nova proposta d’espais de
càrrega i descàrrega, dotant de més elements l’espai públic, ampliant les zones
exclusives per a vianants i introduint criteris de sostenibilitat.

• Reduirem la velocitat genèrica de circulació a la ciutat a 30 Km/h; per sota
d’aquesta, als espais amb elevat trànsit
de vianants i/o de col·lectius especialment
vulnerables i a 50Km/h només a les vies
principals tot augmentant la seguretat
dels passos de vianants.
• Elaborarem un estudi i propostes de millora de la seguretat dels camins escolars
i els accessos als equipaments educatius
o cívics.
• Fomentarem l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport habitual, millorarem i
ampliarem la xarxa de carril bici i d’aparcaments i en crearem nous de més segurs.
• Redissenyarem el servei de transport públic urbà per fer-lo més eficient i assequible.
• Fomentarem l’ús compartit de vehicles.
• Ampliarem les zones exclusives per a vianants.
• Ampliarem els aparcaments dissuasius a
la ciutat i millorarem la seva connectivitat
amb el centre de la ciutat.
• Donarem compliment a les conclusions de
l’informe de la comissió del PINA.

• Fomentarem la mobilitat elèctrica i dotarem la ciutat d’una infraestructura de
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