Punts i projectes en comú dels programes
electorals de ciutat d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Junts x Catalunya VNG i
Capgirem VNG-CUP
1.-UN AJUNTAMENT AMABLE
1.1.

GESTIÓ MUNICIPAL

1.1.1 - Revisar l’estructura de gestió i RRHH de l’Ajuntament i els seus serveis, fent una valoració dels
llocs de treball, prioritzant-ne les àrees d’Acció Social, l’Oficina Local d’Habitatge i Seguretat.
1.1.2 - Revisar els horaris d’atenció al públic dels serveis municipals (OAC, recaptació, llicències).
1.1.4 - Unificar agendes de treball dels diversos departaments de l’Ajuntament, per avançar en la
transversalitat de les polítiques municipals.
1.1.5 - Fomentar espais de treball conjunt entre treballadors de l’Ajuntament per tal de detectar i resoldre
problemàtiques.
1.1.6 - Treballar perquè els pressupostos i les ordenances fiscals siguin presentats a aprovació
simultàniament.
1.1.7 - Iniciar processos d’internalització de serveis, anticipant-nos a la seva finalització, un cop comprovat
que la prestació directa és la forma òptima per la prestació d’aquell servei. En cas que no es pugui
remunicipalitzar un servei, fer un seguiment exhaustiu de la seva prestació d’acord amb el contracte vigent
i amb els plecs del servei.
1.1.8 - En l’àmbit de la compra menor i la contractació de subministraments, afavorir l’establiment
d’Acords Marc i l’adhesió a Acords Marc ja existents establint, sempre que es pugui, criteris de caràcter
social, ambiental, ètic i de RSC.
1.1.9 - En l’àmbit de la contractació de serveis, fer un seguiment exhaustiu del contracte, aplicant si
s’escauen penalitzacions per infraccions -sempre d’acord amb el Plec. El Servei responsable, un cop
finalitzat el contracte i abans del retorn de les garanties a l’empresa contractista, emetrà un informe
detallat del desenvolupament del mateix.
1.1.10 - Limitar la durada dels contractes de serveis intensius en mà d’obra (consergeria, neteja) a dos
anys.
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1.1.11 - Elaborar un informe detallat dels contractes de serveis municipals, i de gestió de serveis, vigents,
en què a banda de les dades objectives (durada, contractista, formalització, objecte), s’hi inclogui un
estudi de caràcter econòmicolaboral sobre el preu del contracte, fent especial atenció als costos salarials i
a la seva repercussió.
1.1.12 - Prioritzar 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.
1.1.13 - Vetllar perquè les empreses que tinguin contractes amb l’ajuntament tinguin uns salaris dignes
pels seus treballadors.
1.1.14 - Reorganitzar l’estructura de Canal Blau per adequar-la a les noves necessitats. Introduir la figura
de Productor Executiu.
1.1.15 - Introduir a la programació de Canal Blau produccions realitzades per la ciutadania, associacions i
entitats de tot caire.
1.1.16 - Fer recerca activa de fonts de finançament a les diverses institucions disponibles, com la
Diputació de Barcelona, Generalitat i els fons europeus (Horizon 2020).
1.1.17 - Elaborar un pla d’usos i serveis dels equipaments municipals i dels centres educatius del municipi
així com un pla de manteniment dels edificis, fent especial incís en les seves necessitats estructurals,
possibilitats d’ampliació i/o adequació (a la normativa per a la desaparició de les barreres
arquitectòniques, per exemple), instal·lació de mesures d’estalvi/generació elèctrica i les despeses de
manteniment ordinàries.

1.2.

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

1.2.1 - Obrir mecanismes per tal que les entitats puguin presentar directament mocions i propostes sense
passar pel sedàs de cap partit polític, i que les puguin defensar en igualtat de condicions respecte als
grups municipals.
1.2.2 - Promoure eines com les audiències públiques i les consultes populars per assumptes rellevants de
ciutat.
1.2.3 - Reformular els mecanismes de deliberació i aprovació dels pressupostos participatius, i augmentarne l’import.
1.2.4 - Reforçar les Assemblees Municipals Obertes com a espai plenari de participació ciutadana.
1.2.5 - Buscar mecanismes de participació de barris, com poden ser els consells de barri, els plens de
barri o altres fórmules.

1.2.6 - Crear nous mecanismes de participació temàtics.
1.2.7 - Promoure consultes populars vinculants en qüestions municipals rellevants.
1.2.8 - Impulsar una auditoria ciutadana municipal del deute.

1.3.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1.3.1. Crear una comissió de treball intern entre tots els departaments i serveis de l’Ajuntament implicats
en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la qual n’ha de sortir les accions
que es poden fer des de la nostra administració
1.3.2 Difondre les 17 ODS i les accions que es facin des de l’Ajuntament a tota la població de Vilanova i la
Geltrú, especialment als infants, adolescents i joves

2.- JUSTÍCIA SOCIAL
2.1. DONES
2.1.1 - Fer extensiu el protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes a les festes populars
i als esdeveniments de concurrència pública que tinguin lloc en espais tancats.
2.1.2 - Oferir cursos gratuïts d’autodefensa feminista als centres cívics i equipaments esportius de la
ciutat.
2.1.3 - Formar en polítiques d’equitat a tots els serveis de l’Ajuntament i garantir la incorporació
transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals.
2.1.4 - Augmentar els RRHH i potenciar l’Espai d’Equitat.
2.1.5 - Garantir un espai per al Casal de Dones a mig i llarg termini.
2.1.6 - Impulsar la formació en noves tecnologies adreçada a dones adultes per reduir l’esquerda digital.
2.1.7 - Oferir espais d’alletament matern i de cura d’infants en els actes organitzats per l’Ajuntament.
2.1.8 - Oferir cursos de formació sexo-afectiva per a adults als programes d’activitats dels centres cívics.
2.1.9 - Promoure campanyes de prevenció de la violència masclista.
2.1.10 - Dur a terme una formació continuada i específica en matèria de violències masclistes a tot el
personal de l’Ajuntament, personal docent i a tots els cossos de seguretat que operen a la ciutat.
2.2. JOVENTUT
2.2.1 -Construir l’Espai Jove amb una gestió 100% municipal, amb la cogestió amb les entitats juvenils,
durant aquest mandat. Instal·lar també per un envelat provisional a la zona esportiva per les activitats
culturals d’oci i lleure fins que aquest Espai Jove sigui realitat.

2.3. CIUTADANIA I DIVERSITAT
2.3.1 - Posar tots els instruments a l’abast de l’Ajuntament perquè totes les persones que resideixen a la
ciutat puguin empadronar-se i disposar dels drets més bàsics, així com garantir els esmentats serveis a
través del seguiment de la regidoria d’Acció Social.
2.3.2 - Revisar i/o modificar el protocol actual dels empadronaments per reduir el temps de resolució.
2.3.3 – Repensar els centres cívics i la fórmula de gestió per convertir-los en espais més dinàmics, autogestionats i que promoguin la cohesió social.
2.3.4 - Elaborar un Pla Municipal de Lluita contra el Racisme i la Islamofòbia.
2.3.5 - Treballar activament, en col·laboració amb altres ajuntaments, per complir els compromisos
adquirits en matèria d’acollida de persones refugiades.
2.3.6 - Aplicar el Pla Integral del Poble Gitano a Vilanova i la Geltrú.
2.4. LGTBI
2.4.1 - Garantir que l’Ajuntament es personi com acusació particular en els casos greus de violència
masclista, LGTBIfòbia, racisme i agressions feixistes.
2.4.2 - Incorporar la nova llei catalana anti-LGTBIfòbia a l’àmbit municipal.
2.5 ENTITATS
2.5.1 - Dotar de recursos la Oficina d’Entitats perquè pugui donar suport i assessorament a les entitats de
la ciutat creant la finestreta única d’acompanyament i simplificació de tràmits, i de l’Oficina del Voluntariat.
2.5.2 - Garantir la celebració de les principals festivitats i festivals de la ciutat, establint uns criteris clars.
2.5.3 - Creació del catàleg d’espais municipals a disposició de les entitats que inclogui tots els tràmits
necessaris per accedir a aquests espais.
2.5.4 Crear un calendari compartit d’actes consultable des de l’Oficina d’entitats per evitar
contraprogramacions.
2.6. SALUT
2.6.1 - Promoure la prescripció social des del Centres d’Atenció Primària, complementant les
prescripcions mèdiques amb recursos complementaris com informació d’activitats d’oci i cures i altres
recursos municipals i sanitaris d’abast superior.
2.6.2. - Estudiar la facilitació del transport sanitari en el cas que els tractaments siguin derivats fora del
municipi.

2.6.3. - Constituir el Consell Municipal de Salut, on hi participin membres del Departament de Sanitat, els
grups municipals, els centres sanitaris de la ciutat i les entitats i associacions.
2.6.4. - Demanar a la Generalitat l’ampliació del model del CAPI Baix a Mar als altres Caps de la ciutat.
2.6.5. - Redactar el Pla de Salut, per desenvolupar la Diagnosi de l’any 2018.
2.6.6. - Potenciar la dieta mediterrània i amb productes de proximitat als menjadors escolars i a la
Plataforma.
2.6.7. - Treballar amb la Generalitat per tenir un nou hospital comarcal a Vilanova i la Geltrú.
2.6.8. - Lluitar contra l’obesitat infantil mitjançant la promoció de la dieta saludable a les escoles i la
prohibició de les màquines amb begudes ensucrades i menjar d’alts continguts en greixos a les
instal·lacions municipals i actes organitzats per l’Ajuntament.
2.7. ACCIÓ SOCIAL
2.7.1 - Incrementar els recursos econòmics i personals destinats a les polítiques d’acció social.
2.7.2 - Potenciar la creació d’observatoris que permetin detectar els recursos i les necessitats
relacionades amb la infància i adolescència, les dones, les persones migrades i la gent gran.
2.7.3 - Ampliar els recursos dels Centres Oberts, en sinergia amb altres programes.
2.7.4 - Impulsar la creació d’un menjador social que funcioni de manera autogestionada, implicant les
persones que l’utilitzin en el seu funcionament.
2.7.5 - Facilitar el treball conjunt de col·lectius, entitats i associacions del municipi a l’Economat i estudiar
la implementació de la nevera solidària en diversos punts de la ciutat.
2.7.6 – Potenciar el projecte per a les persones sense llar i infrahabitatge (Sensellarisme).
2.7.7 - Fer un projecte d’habitatges tutelats per la gent gran.
2.7.8 - Posar en marxa el punt energètic per a famílies que pateixen pobresa energètica.
2.7.9 - Treballar per augmentar el nombre de places públiques a la residència dels Josepets.
2.7.10 - Fomentar xarxes socials d’autoajuda per a persones amb dependència.
2.7.11 – Treballar amb la DGAIA per posar a disposició dels menors no acompanyats tots els recursos
municipals i afavorir el seus processos formatius per la inserció laboral.
2.7.12 - Potenciar l’acompanyament en el projecte “Pre-Laboral”.
2.7.13 – Augmentar els RRHH per agilitzar el tràmit de tots els recursos destinats a les persones amb
dependència.
2.7.14 - Crear bancs de recursos per aspectes de petita infància i ortopèdics, per tal de realitzar préstecs
a qui ho necessiti, potenciant així el seu reaprofitament.

2.8. ESPORTS
2.8.1 – Desenvolupament dels espais d’esport popular (pistes de Ribes Roges, plaça Xoriguer, rutes a
peu i en bicicleta....), vetllar pel seu manteniment i dignificació, i treballar perquè esdevinguin pols
d’articulació social.
2.8.3 - Potenciar els esports de platja i crearem espais per poder-hi entrenar tot l’any.
2.8.4 - Ampliar l’obertura dels equipaments esportius escolars fora de l’horari lectiu i l’oferta del “pati
obert”.
2.8.5 - Impulsar accions de govern en la lluita contra al discriminació en l’esport.
2.8.6 - Impulsar l’esport femení, amb campanyes especifiques de captació d’esportistes.
2.8.7 - Crear i publicitar nous circuits per patinar, córrer, caminar, anar en bicicleta, tant en la trama
urbana com en l’entorn de la ciutat.
2.8.8 - Impulsar la creació de l’observatori de l’esport i l’activitat física conjuntament amb les regidories de
salut i educació.
2.8.6 - Inventariar les necessitats reals de la ciutat per tal de poder planificar el futur dels equipaments
esportius a la nostra ciutat i el manteniment dels existents.
2.8.8 - Elaborar un Pla d’equipaments esportius que, partint del catàleg d’instal·lacions que funcionen en
aquest moment, permeti racionalitzar l'ús d’aquests espais i ajudi els seus usuaris, tant les associacions
com els clubs i particulars; alhora que dignifiqui les instal·lacions esportives ja existents.
2.8.9 - Arranjar l’annex al Pavelló Nou
2.8.10 - Impulsar el Carnet Esportiu Jove, una eina per a joves entre 18 i 30 anys amb descomptes sobre
les quotes per accedir a les instal·lacions municipals esportives, com a eina de salut i promoció de
l’esport.
2.8.11 - Incrementar els espais i equipaments dedicats a activitat esportiva.
2.9. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
2.9.1 Impulsar projectes locals de cooperació, escollits i prioritzats conjuntament amb les entitats de la
nostra ciutat.
2.9.2. Continuar amb el suport als camps de refugiats de Sàhara i a l’Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí.
2.9.3. Potenciar el projecte de Ciutats Defensores del Drets Humans, desenvolupant programes adreçats
a l’acolliment, la integració sociolaboral i el coneixement dels Drets Humans entre la ciutadania.
2.9.4 Adherir-nos a la xarxa de compra pública ètica i potenciar la inclusió de criteris de selecció ètics en
els contractes de subministrament.

2.9.5. Organitzar jornades de treball entre associacions de cooperació, l’Ajuntament i empreses que
puguin estar interessades en col·laborar en projectes de cooperació.
2.9.6 Vetllar per la coherència entre les polítiques de cooperació que s’impulsen des de l’Ajuntament i la
resta de polítiques municipals.
2.9.7 - Fomentar el voluntariat entre la gent gran, creant entre d’altres una borsa de voluntaris i voluntàries
que vulguin col·laborar amb l’Ajuntament i la ciutat.

3.- DINAMITZACIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE
3.1. POLÍTICA ECONÒMICA I FINANCERA
3.1.1 - Revisar els impostos, taxes i preus públics amb criteris de justícia social, sostenibilitat i solidaritat.
Destinar recursos a la detecció de fraus en la recaptació d’impostos i taxes municipals.
3.1.2 Estudiar la possibilitat d’aplicar d’ofici les bonificacions fiscals per raó de renda.
3.1.3 - Aplicar una tarifació progressiva en la prestació del servei funerari.
3.2. SISTEMES AGRARIS
3.2.1 - Implementar projectes de recuperació d’activitats relacionades amb l’agricultura, la pesca i la
ramaderia.
3.3. EMPRESA, INDÚSTRIA I SERVEIS
3.3.1 - Promoure el desenvolupament de l'activitat productiva i industrial dotant-los de serveis i elaborant
un projecte de reutilització de les naus existents abandonades o sense activitat.
3.3.2 - Adequar el seu entorn, de mutu acord amb les empreses, per tal de facilitar-ne l’accés, la correcta
senyalització i l’ús urbanístic establert, tot procurant afavorir les sinergies entre empreses.
3.3.3 - Desenvolupar i condicionar l’Oficina d’Empresa, com a punt d’acompanyament a les empreses.
3.3.4 – Facilitar línies de crèdit i instruments financers a petites i mitjanes empreses, a través d’acords
amb entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit.
3.3.5 - Impulsarem activitats econòmiques associades a les platges, al port i a la nàutica, prioritzant les
iniciatives locals.
3.3.6 - Durem a terme campanyes de visibilització dels lideratges empresarials femenins a nivell local.
3.3.7 - Crear una xarxa de mentoratge local per traspassar experiències cap els nous emprenedors.
3.3.8 - Crearem una borsa d’espais buits.
3.3.9 - Potenciar la relació empresa-UPC-centres de secundària.

3.3.10 - Revisar i continuar amb el desenvolupament del Pla Estratègic d’activitat Econòmica 2017-2025.
3.3.11 - Facilitar la implantació de les StartUp’s, amb alt component tecnològic i de valor afegit.
3.3.12 - Cedir en usdefruit dependencies municipals, sòl public onaus infustrials de titularitat pública a
empreses de l’economia social en la mesura que sigui possible.
3.4. TREBALL, PENSIONS I ECONOMIA SOCIAL
3.4.1 - Oferir al col·lectiu d’aturats cursos de formació en consonància amb els nous filons d’ocupació com
el reciclatge, les energies renovables i les possibilitats que ofereix el sector primari.
3.4.2 - Impulsar els Serveis d’Integració Laboral (SIL) amb la finalitat d’afavorir la inclusió de les persones
amb discapacitat funcional i sensorial en l’àmbit laboral.
3.4.3 - Treballar per tal que l’IMET continuï sent una referència a nivellde formació ocupacional i
aprofundirem les polítiques de transició al treball.
3.4.4 - Impulsar la coordinació de tots els municipis de la comarca a l’hora de planificar la formació
ocupacional del territori.
3.4.5 - Redactar el Pla local d’ocupació i treballar per desenvolupar el Pla comarcal per l’ocupació.
3.4.6 – Afavorir la contractació a persones a les que falti menys de dos anys de cotització per poder
accedir a una jubilació.
3.4.7 - Redactar el pla d’acció per l’ocupació juvenil i seguir impulsant i reforçant el sistema de garantia
juvenil.
3.4.8 - Potenciar l’assessoria laboral dins de l’oficina jove.
3.4.9 - Promoure tastets d’oficis per a persones joves que es volen incorporar al món laboral.
3.4.10 - Impulsar la creació d’una associació o cooperativa funerària per autogestionar el cost dels serveis
funeraris.
3.4.11 - Incentivar la creació d’ocupació i l’impuls de l’emprenedoria, l’autoocupació i el cooperativisme,
fent especial èmfasi en el foment de l’economia social i solidària.
3.4.12 - Disposar de polítiques fiscals que beneficiïn la creació i consolidació d’empreses d’economia
social i solidària a la ciutat.
3.5. TURISME
3.5.1 - Elaborar un cens d’allotjaments i apartaments turístics oferts a Internet per tal de garantir que no es
produeixin situacions d’il·legalitati, si fos necessari, aplicar les sanctions que calguin.
3.5.2 - Habilitar una zona reservada per un aparcament d’autocaravanes amb els serveis corresponents.
3.5.3 - Sol·licitar la destinació de turisme esportiu.

3.6. MERCATS, COMERÇ I CONSUM
3.6.1 - Dinamitzar els mercats municipals amb l’aprofitament de les instal·lacions per a usos
complementaris. Ampliant els horaris d’obertura i potenciant el producte local vers el model dels
supermercats i les grans superfícies.
3.6.2 – Crear una aula-taller per a les activitats d’educació alimentaria.
3.6.3 - Dur a terme campanyes de sensibilització dels avantatges socials, econòmics i ambientals del
consum de proximitat.
3.6.4 - Establir un pla per a la difusió de la marca de producció agrària/pesquera local a través de mercats,
jornades gastronòmiques i degustacions.
3.6.5 - Elaborar un pla de promoció del peix de Vilanova en circuits curts de comercialització com són els
mercats i la restauració local, tenint en compte les espècies pròpies de la costa i la seva viabilitat
ambiental.
3.6.6 - Realitzar campanyes informatives sobre l’etiquetatge obligatori i la traçabilitat dels productes
pesquers, i informar dels beneficis socials, econòmics i ambientals del consum de peix de proximitat.
3.6.7 - Crear i difondre un segell identificatiu per als restauradors que ofereixin un volum significatiu de
producte local i/o de gran proximitat.
3.6.8 - Introduir els productes ecològics i la pesca de proximitat als menjadors escolars, estudiant la
viabilitat de creació d’una central d’abastiment compartida en col·laboració amb els productors,
comercialitzadors i restauradors locals.
3.6.9 – Desenvolupar un diagnòstic comercial.
3.6.10 - Promoure targetes de fidelització al teixit comercial i de restauració dins la trama urbana que
atorguin avantatges als compradors i fomentin la cooperació entre establiments.
3.7. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
3.7.1 - Apostar per una informació clara i entenedora pel que fa a les relacions entre ciutadania i
administració, fent públiques totes aquelles dades que la llei ens permeti.
3.7.2 - Revisar el catàleg de serveis de l’Ajuntament, introduint progressivament la possibilitat de fer els
tràmits 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.
3.7.3 - Implantar l’ús de les TIC en totes les relacions entre el personal tècnic i polític de l’administració.
3.7.4 - Impulsar l’adopció del programari lliure en català, tant pel que fa a l’ús intern com en els formats en
que la ciutadania podrà accedir a les dades, creant un pla d’implantació progressiva del mateix en aquells
llocs on sigui possible.

3.7.5 - Crear una plataforma de dades obertes amb totes les dades municipals per poder obrir-les en
format obert, i que es pugui consultar i aprofitar pels nostres ciutadans, emprenedors i empreses, sempre
que la llei ens ho permeti.
3.7.6 - Apostar per una ciutat intel·ligent en tots els seus conceptes i elaborar un Pla Director i les línies de
treball especifiques per desenvolupar-lo.
3.7.7 - Vetllar perquè les operadores garanteixin l’accés 5G de cobertura mòbil a la ciutat.
3.7.8 - Treballar conjuntament amb la Generalitat amb el programa de governança Radioelèctrica per
ampliar el desplegament en matèria de comunicacions electròniques.
3.7.9 - Treballar per fer de la innovació un element transversal de les nostres actuacions.
3.7.10 - Crear un pla d’innovació de la ciutat (PIC). Crear un Pla d’acció d’innovació de la ciutat (PAIC),
alineat al PIC que ens ordeni les actuacions en el temps i faci sostenible el seu finançament i objectius.
3.7.11 - Aprofitar el nou contracte d’enllumenat per projectes d’innovació.
3.7.12 - Impulsar la fibra òptica a tota la ciutat, complementàriament a les noves xarxes de comunicació
sense fils.
3.7.13 - Impulsar convenis de col·laboració amb institucions que ens permetin establir sinergies entre la
nostra ciutat i l’ecosistema de la innovació.
3.7.14 - Continuar implementant solucions intel·ligents que permetin una utilització més eficient de la
infraestructura urbana.
3.7.15 - Apostar per solucions tecnològiques que permetin reduir el consum d’aigua en parcs i jardins o
d’energia en l’enllumenat públic
3.7.16 - Potenciar l’aplicació de la tecnologia digital als sistemes d’aparcament.
3.7.17 - Utilitzar la informació de l’activitat provinent dels comptadors digitals de xarxa elèctrica i d’aigua
per establir sistemes de detecció i alerta d’incidències a les llars on viu gent gran sola.
3.7.18 - Apropar la tecnologia a sectors com l’agropecuari on la seva tecnificació li proporciona un
avantatge competitiu.
3.7.19 - Garantir la igualtat d’oportunitats i l’equilibri territorial, fent arribar l’accés a internet d’alta velocitat
a tots els polígons industrials.
3.7.20 - Vetllar per apropar la tecnologia al tercer sector.
3.7.21 - Ampliarem les xarxes wifi a disposició dels usuaris de les instal·lacions municipals.
3.7.22 - Garantir l’accessibilitat a les dades del pressupost a la web municipal amb un format que en
possibiliti el tractament i amb una presentació clara.

3.7.23 - Desenvolupar una aplicació de suport per a la participació ciutadana i la transparència,
multilingüe, plural i de retorn: una nova eina més útil i eficaç per a la comunicació i la participació entre
ciutadania i el consistori.
3.7.24 - Potenciar la tramitació electrònica a través del web municipal.

4.-CIUTAT CULTA I CREATIVA
4.1. CULTURA
4.1.1 - Habilitar una nova biblioteca i sala d’estudi al Barri de Mar.
4.1.2 - Habilitar un espai de lectura i estudi al Centre Cívic de la Collada.
4.1.3 - Obrir un espai de debat i reflexió al voltant de les grans festes populars i tradicionals, com els 3
tombs, carnaval, festa major...per tal d’abordar els models organitzatius de les mateixes.
4.1.4 - Afavorir l’intercanvi cultural entre els creadors de la Vegueria.
4.1.5- Augmentarem el suport als nous creadors locals.
4.1.6 - Obrir els Josepets com a Centre de Cultura Popular i Tradicional —Casa de la Festa— que permeti
difondre i conservar el patrimoni immaterial de la ciutat.
4.1.7 – Realitzar les millores mínimes necessàries als Josepets per tal que la Casa de la Festa pugui
acollir activitats culturals, mentre s’elabora el treball de disseny i planificació del Centre de Cultura Popular
i Tradicional.
4.1.8. - Recuperar i obrir al públic l’espai de les Calderes del Tint.
4.1.9- Impulsar i promoure el jaciment de Darró.
4.1.10 - Millorar la gestió dels horaris d’obertura/disponibilitat i la gestió del personal dels equipaments
culturals. Simplificar i facilitar les condicions d’accés tant per als creadors/programadors d’activitats com
per a les persones usuàries.
4.1.11 – Donar un ús cultural als quioscos tancats de la Rambla.
4.1.12 - Potenciar l’ús del Castell de la Geltrú amb la seva utilització per a la realització d’activitats.
4.2. EDUCACIÓ
4.2.1 - Treballar per mantenir les línies escolars, reduir les ràtios d’alumnes per classe. Realitzar un pla a
mitjà i llarg termini amb les previsions de les necessitats de places escolars.
4.2.2 - Apostar per la tarifació social per les matrícules a les escoles municipals de tots els àmbits per tal
de garantir la igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania, per tal que infants i joves de famílies amb menys
recursos coneguin les potencialitats i els beneficis d’aquest tipus d’ensenyament i hi puguin tenir accés.

4.2.3 - Treballar conjuntament amb les direccions de les escoles, les associacions de famílies del municipi
per potenciar les biblioteques escolars.
4.2.4 - Augmentar les ajudes per a la compra de llibres escolars i treballar conjuntament amb les
associacions de famílies per ampliar els programes de reutilització de llibres.
4.2.5 - Fer una revisió dels Programes d’Animació Educativa (PAE) i ampliar-los.
4.2.6 - Revisar els cicles formatius que s’imparteixen als centres de secundària i a l’IMET per incorporar
una oferta formativa associada a les energies renovables a l'eficiència energètica i a la reutilització de
productes.
4.2.7 - Obrir Canal Blau per a usos educatius a través de tallers de periodisme i realització audiovisual per
a la ciutadania.
4.2.8 - Sol·licitar la creació d’un Cicle Formatiu de grau superior i mitjà públic de realització i producció
audiovisuals, vinculant-los a Canal Blau dins l’edifici de Neàpolis. Mentre el cicle formatiu no sigui una
realitat, crear els estudis de realització i producció audiovisual a imatge dels que ja hi ha a l’IMET.
4.2.9 - Adequar l’oferta formativa de cicles a les necessitats reals del teixit empresarial local i comarcal.
4.2.10 - Demanar a la Generalitat complementar les famílies de cicles formatius existents.
4.2.11 - Treballar perquè l’abandonament escolar i l’absentisme disminueixi.
4.2.12 - Vetllar perquè el decret de menjadors respecti el nostre model de gestió mitjançant les
associacions de pares i mares.
4.2.13 - Potenciar campanyes de sensibilització en moments determinats del calendari festiu en vers el
masclisme, agressions sexuals, alcohol o drogues.
4.2.14 - Desenvolupar un diagnòstic educatiu del municipi fet de manera participada, basada en
evidències i en la generació de consensos entre el màxim d’agents possibles.
4.2.15 - Impulsar que els claustres i equips educatius ampliats, de manera que els centres educatius
incorporin els professionals i agents educatius implicats en les activitats del centre, monitors, educadors,
psicòlegs, col·laboradors.
4.2.16 - Afavorir la implementació de programes en els centres escolars que promoguin la convivència, la
gestió emocional i la prevenció d’abusos en la infància i adolescència.
4.2.17 - Afavorir programes interdisciplinars i interescolars d’àmbits humanístic, tecnològic i científic en
col·laboració amb altres administracions.
4.2.18 - Demanar l’increment de l’oferta formativa de l’Escola Oficial d’Idiomes.
4.2.19 - Continuar defensant el model d’una escola inclusiva i ampliar les beques destinades a activitats
extraescolars per alumnes amb discapacitat.

4.2.20 - Cooperar amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat de
Necessitats Educatives Especials, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als post-obligatoris i a
la seva transició al món laboral.

5.- TERRITORI EQUILIBRAT I BEN CONNECTAT
5.1. SOSTENIBILITAT
5.1.1- Implementar la recollida porta a porta a grans generadors de residus (empreses, comerços,
equipaments municipals, etc.).
5.1.2 - Estudiar la viabilitat de la recollida de residus porta a porta als habitatges, tenint en compte la
tipologia urbana de la ciutat i les particularitats de cada barri. Contemplar la possible combinació de
models de recollida (porta a porta i en contenidors) en diferents zones de la ciutat. Acollir-se a subvenció
de l’Agència de Residus de Catalunya per realitzar l’estudi.
5.1.3 – Ampliar els incentius a la taxa de residus per afavorir el reciclatge.
5.1.4 - Canalitzar aliments en bon estat que actualment acaben a les escombraries cap a circuits
d’aprofitament mitjançant convenis amb associacions de comerços i d’empreses, entitats del tercer sector
i altres col·lectius.
5.1.5 - Garantir la inclusió de clàusules ambientals en les licitacions.
5.1.6 – Potenciar la reparació i reutilització de productes a través de bonificacions i campanyes de
comunicació; i a través de la deixalleria municipal, entre particulars i entre empreses.
5.1.7 – Estudiar el model de mercats de segona mà i intercanvi que es realitzen cada any i descentralitzarlos en barris per augmentar-ne la participació.
5.1.8 – Fomentar l’autocompostatge de residus orgànics.
5.1.9 – Impulsar sistemes de tractament de residus avançats a través de la Mancomunitat PenedèsGarraf.
5.1.10 - No utilitzar el plàstic d’un sol us en les activitats organitzades per l’ajuntament ni en les que hi
col·laborem.
5.1.11 – Fomentar el consum responsable d’aigua a les instal·lacions municipals.
5.1.12 – Fomentar el consum responsable d’aigua en establiments i indústries a través d’incentius fiscals.
5.1.13 – Fomentar el consum responsable de l’aigua a les llars i potenciar el coneixement del cicle de
l’aigua.

5.1.14 – Aprovar un pla d’estalvi d’aigua a la xarxa d’abastament d’aigua, amb objectius mesurables, i
garantir, a través de la Companyia Municipal d’Aigües el pressupost necessari per assolir aquests
objectius.
5.1.15 – Fomentar la recollida i utilització d’aigües pluvials en edificis municipals i edificis privats.
5.1.16 – Garantir un ús racional de l’aigua en els serveis públics (jardineria, neteja de la via pública, etc) a
través de clàusules específiques.
5.1.17 - Augmentar l’oferta d’horts urbans en diverses zones de la ciutat.
5.1.18 - Potenciar la generació i l’autoconsum d’energies renovables com a forma més neta, econòmica,
sostenible i cooperativa en edificis i equipaments municipals i privats.
5.1.19 – Aplicar les mesures que preveu el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Vilanova per
reduir la despesa energètica dels equipaments i instal·lacions municipals i assolir els compromisos
adquirits en matèria de mitigació del canvi climàtic.
5.1.20 - Revisar les ordenances municipals d’acord amb l’ordenança tipus de l’Institut Català de l’Energia,
per facilitar la instal·lació de sistemes d’energia renovable per part de particulars i empreses i aplicar
bonificacions i subvencions per fomentar-ne la instal·lació.
5.1.21 – Impulsar l’Agència Local d’Energia. Dotar-la de recursos humans i pressupost per assumir les
tasques següents: realització d’auditories energètiques en edificis municipals i privats, assessorament en
matèria d’eficiència energètica i instal·lació d’energies renovables, seguiment de l’aplicació del PAES.
Establir mecanismes de coordinació entre l’Agència Local d’Energia i l’Oficina Local d’Habitatge.
5.1.22 - Impulsar l’ús i la renovació dels vehicles municipals i dels concessionaris amb fonts d’energia
renovables o tecnologies alternatives.
5.2 ESPAIS NATURALS
5.2.1 - Apostar per una anella verda/blava que envolti la ciutat com espai natural, d’oci, salut, esport i
esbarjo. Incorporar-hi l’Ortoll i els terrenys de la Millera.(Incloure mapa Annex).Protegir aquests espais al
pla urbanístic i fer-ne una gestió activa del patrimoni natural, difonent i conservant-ne els valors.
5.2.2 - Garantir la protecció i gestió de l’espai dels Colls-Miralpeix a través del Consell Comarcal del
Garraf.
5.2.3 - Crear una xarxa d’espais naturals i espais oberts urbans que incorpori tots els espais d’interès
natural i recreatiu. Documentar i senyalitzar aquests espais, donar-los a conèixer i fer pedagogia dels seus
valors.
5.2.4 - Protegir el bosquet de Baix a Mar a través de l’expropiació de la finca, d’acord amb la sentència
existent.

5.2.5 - Promoure i potenciar acords de custòdia del territori amb entitats ambientals per tal de fer un
manteniment actiu dels espais d’interès natural del municipi.
5.2.6 - Treballar conjuntament amb la Diputació de Barcelona i amb els municipis que formen part del Parc
del Garraf perquè el parc sigui marítimo-terrestre. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un recurs tècnic
per avançar en aquesta línia.
5.2.7 - Aprovar el Catàleg de Patrimoni Natural Ambiental i Paisatgístic de Vilanova.
5.2.8 - Crear un banc de terres on l’Ajuntament arribi a acords amb propietaris de terres en desús perquè
qui ho demani, segons uns barems i un concurs públic, pugui optar a explotar-les.
5.2.9 - Promoure els recursos naturals del territori com a eines d’atracció d’esportistes, de salut, de
coneixement del territori i promoció de Ciutat.
5.2.10 - Apostar per la recuperació i reutilització dels recursos hídrics subterranis locals.
5.2.11 Impulsarem la neteja de boscos per tal de generar biomassa per a calefacció i generació d’altres
energies.
5.3. PROTECCIÓ DELS ANIMALS
5.3.1 - Revisar l’Ordenança Municipal de tinença d’animals per incorporar-hi aspectes relatius a la fauna
salvatge i semidependent, per incorporar preceptes de benestar animal en espectacles i festes
patrimonials.
5.3.2 – Impulsar una reflexió col·lectiva sobre la utilització d’animals en espectacles i festes de la nostra
ciutat.
5.3.3 - Oferir jornades de conscienciació i de sensibilització animal als centres educatius.
5.3.4 - Realitzar formacions específiques al personal de la Policia Local i de la Brigada Municipal en
matèria de benestar animal per tal que disposin de les eines necessàries per a la gestió d’animals
abandonats o perduts.
5.3.5 - Oferir assessorament gratuït per als tinents de gossos en matèria d’educació canina.
5.3.6 - Oferir opcions 100% vegetals en les festes, fires i àpats populars organitzats per l’Ajuntament i
fomentar aquesta opció en els actes organitzats per les entitats, així com oferir assessorament sobre
aquesta dieta com a opció als menús escolars.
5.3.7 - Reforçar les mesures de control poblacional de certs animals, com els coloms, les cotorres, les
paneroles o els senglars.
5.3.8 - Crear la figura del defensor de l’animal.

5.3.9 - Ampliar els espais de socialització de gossos.
5.3.10 - Establir un protocol eficaç que garanteixi la recollida immediata dels animals de companyia
abandonats o perduts. I garantir millores en les condicions als espais de recollida.
5.4. URBANISME
5.4.1 - Adequar les previsions de sòl urbanitzable del nou PGOU a les noves previsions demogràfiques i
de creixement.
5.4.2 - Incorporar criteris de gènere, equitat i diversitat funcional al PGOU.
5.4.3 - Potenciar la rehabilitació urbana per davant del creixement urbanístic. Prioritzar la finalització de
barris ja urbanitzats.
5.4.4 - Preveure el manteniment del sòl agrícola a través de plans especials de protecció i la creació de
sòl industrial.
5.4.5 - Considerar l’Ortoll com una zona a conservar i protegir com a pulmó verd de la ciutat, incorporantho així al nou PGOU.
5.4.6 - Renegociar els convenis de la Platja Llarga amb l’INCASOL i els propietaris.
5.4.7 - Treballar amb la Generalitat per dotar de serveis les zones periurbanes.
5.4.8- Comunicar el barri de Sta. Maria amb el Fondo Somella.
5.4.9 - Incorporar tots els punts anteriors i els que puguin al procés participatiu d’elaboració del pla
general.
5.4.10 - Continuar la transformació de la façana marítima segons el procés participatiu i el concurs
d’idees.
5.5 ESPAI PÚBLIC
5.5.1 - Augmentar els recursos en el manteniment de la via pública d’acord amb la diagnosi de necessitats
existents i amb la priorització d’intervencions realitzada pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
Creant/revisant un protocol d’acció immediata per petites reparacions i dotar la USM d’una unitat d’acció
immediata.
5.5.2 - Potenciar i pacificació de l’espai públic com a espai de relacions socials, dissenyat des de la
perspectiva de gènere, educativa i d’accessibilitat, tot facilitant la mobilitat a peu i el desenvolupament de
les activitats de la vida quotidiana.
5.5.3 - Millorar l’ordenació de terrasses de bars i restaurants per garantir un equilibri entre els usos
privatius i no privatius de l’espai públic.
5.5.4 - Revisar les ordenances vigents relatives a l’espai públic i vetllar pel compliment d’aquestes.

5.5.5 – Incrementar el numero de bancs per seure a la via publica.
5.5.6 - Donar compliment a les conclusions de l’informe de la comissió del PIINA.
5.5.7 - Revisar els parcs infantils i el seu estat, per arranjar els que siguin necessaris, i valorar quants
estan en llocs sense ombra i així poder posar mecanismes que protegeixin aquests parcs de l’impacte
directe del sol. Dotar-los de fonts d’aigua.
5.5.8 - Impulsar convenis amb propietaris de solars buits perquè puguin ser utilitzats per la ciutadania per
a diversos usos (horts urbans, usos esportius, etc).
5.5.9 – Incrementar la dotació de fonts públiques a la ciutat.
5.6. MOBILITAT
5.6.1 - Limitar la velocitat de circulació a 30 km/h en tot el nucli urbà exceptuant les rondes, a 20 km/h al
nucli antic i zones pacificades, i a 10 km/h en zones sensibles com els entorns de centres educatius en
horari d’entrada i sortida, i zones d’accés restringit.
5.6.2 - Revisar els sentits de circulació dels carrers per evitar el trànsit oportunista i de pas per dins del
nucli urbà.
5.6.3 - Seguir treballant pels camins escolars més segurs.
5.6.4 - Redissenyar les rutes i el servei d’autobús urbà per fer-los més eficients (projecte estudiants UPC) i
estudiar la implantació d’un servei de transport públic col·lectiu a demanda.
5.6.5- Incentivar la reducció de l’ús de vehicles privats de combustió per la ciutat.
5.6.6 – Connectar els aparcaments dissuasius amb el centre de la ciutat.
5.6.7 - Ampliar el punts de càrrega de vehicles elèctrics a la ciutat.
5.6.8 - Estudiar l’ampliació de zones exclusives per vianants, valorant els estudis de peatonalització del
carrer Francesc Macià, entre Rbla.Samà i Josep Coroleu, i carrer del Gas. I tots els altres espais que
puguin sorgir.
5.6.9 - Dotar de mes seguretat els passos de vianants.
5.6.10 – Revisar sistema acústic del semàfors i la seva temporització.
5.6.11 – Promoure el sector de la mobilitat sostenible a través d’una fira temàtica.
5.6.12 - Restringir la circulació de vehicles motoritzats al camí del Fondo de Sant Gervasi, entre el torrent
de Sant Joan i el pas sota la via.
5.6.13 - Treballar amb altres administracions per crear rutes ciclistes segures entre municipis veïns.
5.6.14 – Crear rutes biciturístiques per dins de la ciutat, amb una senyalització i promoció adequades.
5.6.15 - Estudiar, amb les institucions pertinents, la possibilitat de tancar les carreteres del Pantà, de
Ribes i de Canyelles alguns diumenges per afavorir la pràctica del ciclisme en ruta.

5.6.16 - Incrementar el carril-bici a la ciutat, especialment la connexió nord-sud i la dels barris més
allunyats del centre, connectant els centres educatius i els equipaments esportius de la ciutat.
5.6.17 - Potenciar l’ús de la bicicleta en detriment de vehicle privat motoritzat.
5.6.18 - Habilitar grans aparcaments de bicicletes en punts estratègics de la ciutat: estació de tren/busos,
mercat del centre, mercat de mar, a totes les escoles i instituts, a tots els centres cívics i a tots els
equipaments esportius, i a la platja durant l’estiu.
5.6.19 - Habilitar aparcaments segurs per a bicicletes a l’estació i en tots els pàrquings municipals a cost
reduït.
5.6.20 - Estudiar eliminar i minimitzar carrils bici a les voreres on hi hagi perillositat pels vianants, buscar
alternatives per reubicar els carrils esmentats i revisar la xarxa de carril bici ja existent perquè sigui
coherent, funcional i segura.
5.6.21 - Fomentar l’ús compartit de vehicles.
5.7. HABITATGE
5.7.1 - Incrementar els recursos de l’Oficina Local d’Habitatge. Dotar l’Oficina Local d’Habitatge d’entitat
pròpia i de caràcter transversal dins l’ajuntament. Establir mecanismes i protocols per garantir la
coordinació de l’OLH i les àrees d’urbanisme i acció social, i també amb altres serveis de l’ajuntament com
el padró, mediació i policia local, així com amb els jutjats.
Assegurar que l’OLH pugui dur a terme les següents funcions: informació i assessorament general en
relació a l’accés i manteniment de l’habitatge gestió de la borsa de lloguer, registre de sol•licitants
d’habitatge protegit, gestió d’ajuts de lloguer, assessorament, mediació i acompanyament per aturar els
desnonaments i mediació en els deutes hipotecaris, seguiment d’indicadors referents a les necessitats
d’habitatge i l’oferta, i manteniment del cens d’habitatges buits. Suport als projectes cooperatius
d’habitatge.
5.7.2 - Redactar el Pla local d’habitatge i incrementar el nombre d’habitatges de titularitat municipal,
posant èmfasi en la mobilització i sanció d’habitatges buits en mans d’entitats financeres i grans tenidors, i
exercint el tanteig i retracte en aquelles transaccions de compra-venda d’habitatges procedents
d’execucions hipotecàries entre bancs i fons voltors. Concretar el desplegament del principi de solidaritat
urbana per tal d'arribar a un mínim del 15% d'habitatges destinats a polítiques socials, respecte del total
d'habitatges del municipi.
5.7.3 - Ampliar el nombre d’habitatges d’inclusió social titularitat publica per tal d’atendre aquelles
situacions de risc d’exclusió social com víctimes de violència masclista, joves extutelats, sensellarisme,
discapacitat, gent gran vulnerable, etc.)

5.7.4 – Potenciar el SIDH com a servei d’atenció al risc i pèrdua de l’habitatge per acompanyar les
persones afectades per execucions hipotecàries o per l’increment del lloguer, reforçant el contacte i el
treball conjunt amb les entitats i plataformes de l’àmbit. Acompanyar i orientar en tot el procés per evitar el
desnonament a les afectades. Oferir un reallotjament adequat a les famílies afectades per desnonaments
en què el propietari sigui un petit tenidor d’habitatge.
5.7.5 - Crear un Programa d’intervenció en situació d’ocupació per regularitzar el major nombre possible
d’habitatges en aquesta situació i normalitzar els subministraments d’aigua i energia.
5.7.6 – Incrementar els recursos per fer complir la llei 24/2015 d’emergència habitacional, perquè cap
persona es quedi al carrer ni un sol dia i per lluitar contra les situacions de pobresa energètica a les llars.
5.7.7 - Pressionar la banca i els grans tenidors d’habitatges perquè els posin en lloguer. Augmentar les
inspeccions a aquests habitatges i aplicar les sancions corresponents. Sancionar aquells grans tenidors
d’habitatge que no ofereixin lloguer social a les persones i famílies en exclusió residencial afectades de
desnonament o desallotjament, segons estableix la llei 24/2015.
5.7.8 - Elaborar protocols municipals d’inspecció i detecció d’habitatges i solars buits, així com el protocol
sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar-los i aplicant la taxa corresponents. Actualitzar la
definició d’habitatge i solar buit a l’ordenança municipal.
5.7.9 - Obrir línies de col·laboració amb cooperatives i altres entitats jurídiques amb finalitat social, amb
l’objectiu de promocionar l’habitatge, mitjançant venda/cessió d’ús de sòl públic, prioritzant la cessió.
5.7.10 - Impulsar la masoveria urbana oferint assessorament jurídic i tècnic, mediació entre les dues parts
i exempció del pagament de la taxa d’obres.
5.8.11 - Crear borsa d’habitatges a on els propietaris manifestin la disposició a compartir habitatge, amb el
control i seguiment de OLH (ex: gent gran sola amb gent jove que la vetlli o gent de mitjana edat).
5.7.12 - Crear una comissió de seguiment dels habitatges de propietat i gestió municipal.
5.7.13 - Actualitzar periòdicament els llindars mínims de renda per accedir a la borsa de lloguer social.
5.7.14 - Ampliar la partida dels pressupostos destinada a ajudes d’urgència relacionades amb l’habitatge i
els subministraments bàsics per les persones afectades.
5.7.15 - Sancionar els talls de subministraments bàsics que s’efectuïn contra famílies i persones en
exclusió residencial.

5.8. SEGURETAT

5.8.1 Treballar per una nova prefectura de policia, així com pel desenvolupament de la figura del guàrdia
de barri i la descentralització de la Unitat Administrativa de la Policia per millorar la seva disponibilitat,
atenció i proximitat a la ciutadania.
5.8.2 Millorar la coordinació entre els diferents cossos de seguretat que operen a la ciutat.
5.8.3 Treballar amb la Generalitat la necessitat de construir un nou Parc de Bombers.
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