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SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
PROJECCIÓ EXTERIOR 
Àrea: Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació    Presidenta: Llorens Garcia, Ariadna                

                                                                       Coordinador:  Lluch Millan, Joan C. 

Regidoria: Promoció Econòmica i Projecció           Regidora:  Lloveras Massana, Neus 

       Exterior               Regidor adjunt:  Montes Muñoz, David 

                        Cap de Servei:  Cayuela Ferrer, Pere 

   

Adreça: Pl. de la Vila, 11 Bxs. 

 Telèfon: 93 814 18 18                                                        Adreça-e: promocio@vilanova.cat  

   Horari: 9:30 a 14h de dilluns a divendres   

Altra inf.: Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica  

 

Missió: Actuacions dirigides a millorar l'economia local i el turisme. 
Accions de promoció exterior de la ciutat i captació d'inversors. 
Gestió de fires i mercats.  

Mitjans: Convenis amb agents econòmics. Projectes i accions de promoció de la ciutat. 
Actuacions de col·laboració pública/privada. Foment de l'emprenedoria.  

Destinataris/àries: Ciutadania en general. Teixit empresarial.  Visitants i turistes, reals i potencials. 
Emprenedors. Empresaris/es 

Finalitat: Mantenir i reforçar el teixit empresarial local. Donar suport a noves iniciatives. 
Donar a conèixer la ciutat a l'exterior per captar nous turistes de qualitat i donar 
servei als que la visiten. 
Dinamitzar, mitjançant esdeveniments firals, l'economia local.  

 

ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació Municipal -PAM 2015/19 

 Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat  

 Donar suport a l'economia i l'emprenedoria social i solidària des de la perspectiva del bé comú  

 Potenciar els productes de proximitat i de qualitat  

 Impulsar el turisme responsable i sostenible  

 Vetllar pels drets i la seguretat de la ciutadania 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/ariadna_llorens.html
mailto:jclluch@neapolis.cat
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/neuslloveras.html
mailto:dmontes@vilanova.cat
mailto:pcayuela@vilanova.cat
mailto:promocio@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=11
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=14
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=15
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=29
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?linID=20


 

 

Memòria Promoció Econòmica i Projecció Exterior 2016  Pàg.6 de 35 

 

ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

Organigrama Promoció Econòmica 2016  

 
COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS  

Despeses 

Capítol Descripció 
Crèdits Totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

Capítol I Despeses de personal de plantilla 977.661,17 € 944.197,99 € 

Capítol II Despesa corrent 1.003.637,01 € 973.985,07 € 

Capítol IV Transferències corrents 150.143,39 € 141.167,00 € 

TOTAL 2.131.441,57 € 2.059.350,06 € 

%Execució pressupostària 0,97 % 

Ingressos 

Capítol Descripció 
Ingressos 
Previstos 

Drets 
reconeguts 

Capítol III Taxes i altres ingressos –Mercats, Turisme 683.010 00 € 673.591,92 € 

Capítol IV Transferències corrents – Generalitat-DIBA 117.696,00 € 110.357,41 € 

TOTAL 800.706,00 € 783.949,33 € 

%Execució pressupostària 98 % 

 
<Tornar índex document> 
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1.1. Foment del Turisme i promoció de la ciutat 
Promoció turística integral de la ciutat i serveis al turista. 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: RODRIGUEZ RUSIÑOL, M. ISABEL 

 Adreça: Pl. de la Vila, 11, Bxs. 
 Pg. del Carme s/n (Oficina Municipal Turisme) 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 1818 - 93 815 4517 Adreça-e: promocio@vilanova.cat 

     turisme@vilanova.cat  

Destinataris/àries: Ciutadania en general. Turistes 

 Observacions: Horaris oficina de Turisme; dl a dv. 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. 
Festius, de 10 a 14 hores. 

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/proext_turisme.html 

  http://www.vilanovaturisme.cat   

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  944.197,99 €  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 4320 NOM: FOMENT DEL TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
IMPORT: 201.703,35 € 
 
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  

 

 

Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 
Capítol I 
 Nivell personal que hi participa 

A            C          D          E 
% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Foment del Turisme i promoció de 
la ciutat 

5 1 2  19,08% 180.187,10 € 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:promocio@vilanova.cat
mailto:turisme@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/proext_turisme.html
http://www.vilanovaturisme.cat/
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Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

10 4320 2260201 
FOMENT I ACCIONS 
PROMOCIÓ CIUTAT 86.523,61 89.480,42 

10 4320 2260202 TURISME I COMERÇ 73.750,00 68.517,09 

10 4320 2260205 COMPRES BOTIGA TURISME 7.404,25 7.404,25 

10 4320 2279900 OFICINA DE TURISME 2.625,49 2.174,63 
      

10 4320 48202 ASSOCIACIÓ "TRES TOMBS" 7.000,00 7.000,00 

10 4320 48203 ASSOCIACIÓ "TOT COMERÇ" 7.000,00 7.000,00 

10 4320 48204 ASSOCIACIÓ "DR. JUM" 4.000,00 4.000,00 

10 4320 48205 ASSOCIACIÓ "SINGLOT" 1.400,00 1.400,00 

10 4320 48206 
ASSOCIACIÓ "FORMATIVA 
TEMPS DE VI" 12.000,00 12.000,00 

10 4320 48207 
ASSOCIACIÓ "EMPRESARIS 
PENEDÈS-GARRAF" 6.000,00 6.000,00 

 Total  4320 Foment del Turisme i promoció de la ciutat 207.703,35 204.976,39 

Execució pressupostària:  99% 
 

 
 
Total despesa: Foment del Turisme i Promoció de la ciutat  

 
Ingressos 
Detall (agrupat per capítols) 
 

Partida 
 

Descripció  
 

Import  

36000 VENDES BOTIGA TURISME 8.266,70 € 
    

 

OBJECTIUS inclosos al PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)  

 
 Potenciar la ciutat com a Destinació de Turisme Familiar en els àmbits del comerç urbà i de 

proximitat, gastronòmic, enològic, ecològic, patrimonial, esportiu, cultural i festiu  
 
 Posar en valor l'oferta de qualitat dels mercats i mercadals , així com la gastronomia local 

vinculada als productes de proximitat  

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 180.187,10 €        

II  Despesa corrent 167.576,39 € 

IV  Transferències corrents 37.400,00 € 

 TOTAL 385.163,49 € 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=60
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=60
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=38
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=38
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ACTIVITATS 
 
Destinació turisme familiar 
Adequacions del municipi a la normativa, per aconseguir el distintiu de la Generalitat i afavorir el turisme 
familiar. 
 

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal (PAM)  

 
 Desenvolupar i consolidar la Destinació de Turisme Familiar i tramitar la sol·licitud de 

Destinació de Turisme Esportiu a l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat e Catalunya  

 
Accions/Indicadors: 

 
Tipus* Destinació Turisme familiar 2015 2016 

3 Tramitació i obtenció de la certificació de Destinació 
de Turisme Familiar: 

- 36 

3 Visites a establiments i empreses per a que 
participin en el projecte 

-  

3 Reunions amb l'Agència Catalana de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya 
Consulteu els habitatges d’ús turístic de Vilanova i la 
Geltrú  

- 10 

3 Aconseguiment d'establiments certificats 
(allotjaments i restauració) 

-  

3 Obtenció de la certificació - 36 
3 Edició de material promocional - 0 
3 Difusió i comunicació del projecte - 8 
3 Realització esdeveniment Vilanova & Família 

http://www.vilanovaturisme.cat/ca/ciutat/Que-Fer/En-
Familia/Vilanova-&-Familia 

- 1 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

  
 

Esdeveniments de promoció de la ciutat 
Planificació, coordinació,  execució i impuls d’accions de promoció del municipi en general i, especialment, 
en l’àmbit comercial i turístic 

 
 
 

Accions/Indicadors: 

 
Tipus* Esdeveniments de promoció de la ciutat 2015 2016 

3 Coordinació i suport a la XV Corvettada internacional de 
Vilanova i la Geltrú, organitzada per l'Associació local 
Club Corvette Racing España: Exposició de vehicles 
clàssics contemporanis Corvettes (22, 23 i 24 maig)  

 
1 

 
1 

3 
 

Actualització de continguts del web vilanovaturisme.cat 
 

1 
 

1 
 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=191
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=191
https://empresa.extranet.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/cercaEstabliments.do?pst=5&pg=0&lg=&marcaR=-1&comarcaR=-1&municipiR=2861&country=&poblacioR=totes&categoriaR=-1&retol=&idregistral=&carrer=&placesMin=&placesMax=
https://empresa.extranet.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/cercaEstabliments.do?pst=5&pg=0&lg=&marcaR=-1&comarcaR=-1&municipiR=2861&country=&poblacioR=totes&categoriaR=-1&retol=&idregistral=&carrer=&placesMin=&placesMax=
http://www.vilanovaturisme.cat/ca/ciutat/Que-Fer/En-Familia/Vilanova-&-Familia
http://www.vilanovaturisme.cat/ca/ciutat/Que-Fer/En-Familia/Vilanova-&-Familia
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3 Coordinació de l’espai de treball col•laboratiu 
públicoprivat  “VilanovaTurisme”  amb la participació del 
sector comercial i turístic local: elaboració Pla d’accions, 
programació activitats, assistència fires, workshops. 

 
1 

 
1 

3 Gestió de l’agenda municipal amb la inclusió de tots els 
actes que realitza la regidoria i als que dóna suport 

  

3 Coordinació i suport econòmic als actes Festes de Sant 
Pere (abans Setmana del mar): Concurs All cremat, 
Tastets de Sant Pere, Processó, Acte de foc dels Tronats 
de mar, Ball de Sant Pere.  

 
1 

 
1 

3 Organització de l'actuació de la Coral Piccolo Cantori de 
Sant Francesco di Ferrara (Itàlia) amb la participació de 
la Coral local L'Albada (26 d'agost)  

 
0 

 
1 

3 Suport organitzatiu i econòmic i coordinació a la 
celebració de la II Festa del Cavall: desfilada de cavalls, 
carruatges i carros pel passeig marítim organitzada per 
l'Associació Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú (8 
d'agost) 

 
1 

 
1 

3 Coorganització de la IV Nit del turisme i del Comerç de 
Vilanova i la Geltrú juntament amb Associació Estació 
Nàutica de VNG, Associació Viu Comerç, Gremi 
d'Hostaleria restauració de VNG Menja't Vilanova i 
ADEPG (5 novembre)  

 
1 

 
1 

3 Suport econòmic i tècnic al Blanc Festival: (6 i 7 de 
novembre): conferències i màster classes entorn al 
disseny gràfic i la creativitat audiovisual  

 
1 

 
1 

3 Suport al IV INTERNATIONAL MEETING PRO-AMB 
BINARY & MULTIPLE STARS: trobada d'experts sobre 
sistemes estel·lars formats per dues o mes estrelles, 
organitzat per l'Observatori Astronòmic del Garraf (OAG) 
i el Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) (18, 19 
i 20 setembre)  

 
0 

 
1 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Informació i difusió de l'oferta turística de VNG: Oficina 
Municipal de Turisme 
Servei municipal de promoció turística destinat a l’atenció dels visitants i turistes que arriben 
a la nostra ciutat, per conèixer especialment els atractius del municipi 

 
Actuacions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 
 Crear nous punts d'informació i centres d'acollida al visitant i turista en diferents espais 

estratègics de la ciutat 
 

 Redactar i implementar el Pla de Màrqueting Turístic per tal d'establir la projecció exterior de 
Vilanova i la Geltrú com a línia estratègica 

 

Equipaments relacionats 

 Oficina Municipal de Turisme 

 Punt d'Informació Turística i Espai d'Entitats d'Activitat Econòmica -TOC 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=210
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=210
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=212
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=212
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40086
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=4557
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Accions/Indicadors:  

 

Tipus* Informació i difusió de l'oferta turística de VNG: 
Oficina Municipal de Turisme 

2015 2016 

3 Creació d'un nou punt d'informació turística al 
Càmping Vilanova Park (juliol i agost) 

1 1 

3 Tramitació de la instal·lació de pantalles tàctils en 
diversos punts de la ciutat: Hall de l'Estació de 
RENFE, Oficina de turisme i Espai Far 

0 3 

3 Oficina Municipal de Turisme: 
Supervisió dels continguts informatius que oferiran les 
3 pantalles tàctils instal·lades 

0 1 

3 Gestió en pràctiques d'estudiants universitaris de 
turisme durant juliol i agost de 4 alumnes en pràctiques 
(3 a Oficina de turisme + 1 suport a la comercialització 
de l'Estació Nàutica): acolliment, seguiment, control i 
avaluació 

1 1 

3 Coordinació i control de venda de productes 
promocionals i de merchandising a l'Oficina municipal 
de turisme i l'OAC 

1 1 

3 Senyalització turística:  
Instal·lació de 8 banderoles i reposició de 20 banderes 
als màstils a les entrades de la ciutat 

28 28 

3 Reedició de material de difusió promocional (plànols, 
genèric, allotjaments, itineraris urbans...) i difusió del 
mateix en diversos actes de promoció de ciutat propis i 
aliens 

1 1 

3 Encàrrec i tramitació de l'adjudicació de la redacció del 
Pla de màrqueting turístic: reunions de treball internes i 
amb els agents del sector: 
http://www.vilanova.cat/doc/doc_12106803_1.pdf 

0 10 

CES Número d'efectius en plantilla assignats al servei 
(Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i 
àmbit local) 

2 2 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
Participació Fires de turisme i multi sectorials 
Presència activa en diversos esdeveniments firals dedicats a donar a conèixer destinacions turístiques 

 

Accions/Indicadors: 
 

Tipus Participació Fires de turisme i multi 2015 2016 

 Assistència a fires turístiques: contractació espais, 
coordinació decoració estand, coordinació material i 
activitats... 
Saló de turisme B-Travel (Barcelona) 
Fitur (Madrid) 
Fires de l'Eix Diagonal a Manresa 
Vilafranca del Penedès 
Igualada 

5 5 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_12106803_1.pdf
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Promoció gastronòmica 
Creació i impuls de campanyes de promoció de productes i gastronomia local, especialment els més destacats com  

són els de proximitat, tant d’horta com de mar  

 

Actuacions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 

 Desenvolupar campanyes de promoció de la gastronomia local en base a la promoció de 
productes de proximitat i de km0, tant procedents del mar com de l'horta 

 

Accions/Indicadors: 

 
Tipus* Participació Fires de turisme i multi 2015 2016 

3 Participació en el programa Ruta del Xató 
(http://www.rutadelxato.com/) en el que participen 
els Ajuntament de Calafell, Sitges, Vilafranca del 
Penedès, Vilanova i la Geltrú i El Vendrell 
Assistència a reunions de la Junta realització d'actes 
promocionals Temporada 2014-15: presentació als 
mitjans de comunicació (novembre) i cloenda a l'abril 
del 2015 

1 1 

3 Organització del Festival del Xató i la Festa dels 
mercats (28 de novembre): 
reunions amb l'Associació de paradistes del Mercat 
del centre: preparació, coordinació i avaluació 
 
Nombre de parades participants 

1 1 

3 II Nit de la Gastronomia (8 de maig) coorganitzada 
conjuntament amb el Gremi d'Hoteleria i Restauració 
de Vilanova:  
reunions de preparació, seguiment i avaluació  

1 1 

3 Mercat Noucentista organitzat per l'Associació 
Festes de Sant Isidre (17 de maig): promoció de 
productes de la terra provinents dels pagesos 
vilanovins: 
coordinació de l'activitat amb l'associació i 
dinamització de la mateixa amb la implicació dels 
establiments de la plaça de les Cols que han creat 
l'activitat "la tapa noucentista" 

1 1 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

Tramitació habitatges d'ús turístic 
Tràmit de la documentació dels habitatges dedicats al turisme i cobrament de la taxa turística.  
Inclusió dels habitatges en el directori de la Generalitat i en l’intern municipal. 
 

 

Tràmits associats: 

 Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

 

 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=114
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=114
http://www.rutadelxato.com/
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17809
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Accions/Indicadors: 

 
Tipus* Tramitació habitatges d'ús turístic 2015 2016 

3 Tramitació de la documentació d'alta d'activitats 
habitatges d'ús turístic -HUT 
Gestions amb la Generalitat de Catalunya i inclusió 
dels habitatge en el directori de la Generalitat 
Relació amb els propietaris: visites als habitatges i 
enviament de documentació 
 
Altes 
En tràmit 
Denegades 
Baixes 

 
 
 
 

 
0 

 
 

 
 
 
 
 
 

75 
10 
3 
2 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

Enllaços d'interès:  

 

http://www.vilanovaturisme.cat/ 
 

<Tornar índex document> 
 

 

 

http://www.vilanovaturisme.cat/
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1.2. Mercats Municipals 
Gestió i seguiment dels mercats situats en edificis públics 

DADES BÀSIQUES  

Responsable:  BOLAÑO CREUS, EVA  

 Adreça: Plaça Soler Carbonell, s/n 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 893 00 85 Adreça-e: promocio@vilanova.cat 

Destinataris/àries: Ciutadania en general 

 Observacions:  

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/mercats_i_mercadals.html 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

 
Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  944.197,99 €  Capítol I 
 
Programa pressupostari: CODI: 4312 NOM: MERCATS IMPORT: 163.517,40 €   
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  

Capítol I 
 Nivell personal que hi participa 

 A            C         D          E 
% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Mercats municipals 1 3 4 3 37,37%  352.821,05 € 
 

Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

10 4312 21202 
MANTENIMENT  MERCATS 
MUNICIPALS 176.172,66 € 163.517,40 € 

 Total 4312 Mercats Municipals 176.172,66 € 163.517,40 € 
 Execució pressupostària:  93% 

 

Total despesa: Mercats Municipals 

 

 

 

 

 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 352.821,05 €    

II  Despesa corrent - € 

IV  Transferències corrents 163.517,40 € 

 TOTAL 516.338,45 € 

mailto:promocio@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/mercats_i_mercadals.html
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Ingressos 
Detall (agrupat per capítols) 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

10.32900 Taxes mercats 368.833,16 € 
    

OBJECTIUS DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)  

 Posar en valor l'oferta de qualitat dels mercats i mercadals municipals, així com de la 
gastronomia local vinculada als productes de proximitat  
 

ACTIVITATS 

 

Gestió mercats municipals 
Mercats Municipals del Centre i de Mar 
 

Actuacions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 Dur a terme accions de difusió dels mercats i mercadals municipals com a referents del 
producte de qualitat i proximitat 

 

Equipaments relacionats:  

 Mercat del Centre 

 Mercat de Mar 

 

Enllaços d'interès dels Mercats:  

 Joc "Jo compro al mercat": http://www.eixdiari.cat/interactius/jocomproalmercat/index.aspx 

 http://mercatdelcentrevilanovailageltru.com/ 

 http://mercatdemar.cat/ 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus* Gestió mercats municipals 2015 2016 

3 
Campanyes de difusió de l'existència dels mercats. Per al 
mercat de mar especialment durant l'estiu, donada la seva 
privilegiada situació i l'augment de població que visita o fa 
estada a la ciutat. 

3 4 

3 
Diferents accions publicitàries per donar a conèixer els 
mercats: banderoles, fulletons divulgatius, reposició de 
reportatges del Canal Blau, etc. 

0 1 

3 
Sol·licitud per tornar a participar en el Projecte Opera de la 
Diputació de Barcelona destinat a incentivar l'ocupació de 
les parades buides. 

1 1 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=38
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=38
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=115
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=115
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=3416&id_tema=#.WJrLHjh5uRg
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=3417&id_tema=#.WJrLaDh5uRg
http://www.eixdiari.cat/interactius/jocomproalmercat/index.aspx
http://mercatdelcentrevilanovailageltru.com/
http://mercatdemar.cat/
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3 
Suport a les activitats de l'Associació de concessionaris 
dels mercats. 

1 1 

3 

Realitzar la cinquena edició del "Mar de Tapes"  
2 

2 

2 

2 
3 

Promocions especials als mercats i sorteigs en dates 
assenyalades, com ara el sorteig de Nadal. 

2 2 

3 
Campanya "Al mercat ho aprofitem tot". Destinada a evitar 
el malbaratament de menjar.  

0 1 

3 
Campanya "T'acompanyo al mercat". Projecte en 
col·laboració amb el Centre de Rehabilitació de Salut 
Mental, Casal de la gent gran, Amics de la gent gran i 
l'ONCE. Projecte que pretén crear una xarxa de voluntaris 
per acompanyar, sobretot, a la gent gran a comprar als 
mercats. En fase de preparació. 

0 1 

3 
Tallers de cuina "Cassoles i barrets", on diferents 
professionals del ram de l'hostaleria ensenyen a cuinar. 

0 3 

3 
Preparació del Projecte Espai Cuina. Estructura fixa i 
decorada com una cuina on realitzar els diversos tallers 
culinaris en un marc adient.  

 

0 

 

1 

3 
"Tast Teatre". Es realitzarà la segona sessió d'aquesta 
activitat on el teatre de petit format i la bona gastronomia hi 
són presents. 

0 1 

3 
Preparació del la publicació del "Conte del mercat" dirigit a 
tots els nens i nenes de la ciutat. Història per apropar i 
donar a conèixer els mercats municipals. 

0 1 

3 
Preparació de la creació d'una "mascota" dels mercats.  

0 

1 

 
3 

"3a edició del Joc del Mercat". Joc que ha assolit un gran 
èxit de participants en les edicions anteriors. En ell 
s'aprofundeix en el coneixement dels mercats, la cultura 
gastronòmica, els productes, les parades, etc.  

1 1 

    

CES Núm. Parades 85 78 

CES Superfície total en metres quadrats 4.012 4012 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 

 

<Tornar índex document> 
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1.3. Mercats Ambulants i Artesania 
Gestió i seguiment dels mercats exteriors. 

DADES BÀSIQUES  

Responsable:   CAYUELA FERRER, PERE  

 Adreça: Pl. de la Vila, 11, Bxs. 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 893 00 85 Adreça-e: promocio@vilanova.cat 

Destinataris/àries: Ciutadania en general 

 Observacions: Els mercats exteriors i de petit format, es gestionen a través l’empresa 
pública Promoció Industrial Vilanova, S.A.M de http://www.pivsam.cat   

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/mercats_i_mercadals.html 

Forma prestació del servei: Gestió directa ens i compartida per societat mercantil local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  944.197,99 €  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 4313 NOM: Gestió mercadals IMPORT: 210.000,00 €   
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  

 

Capítol I 
 Nivell personal que hi participa 

 A            C          D          E 
% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Mercats ambulants i Artesania 2 3   1,83%  17.317,93 € 
 
Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

10 4313 2279903 GESTIÓ MERCADALS 210.000,00 € 210.000,00 € 

 Total 4313 Gestió mercadals 210.000,00 € 210.000,00 € 

 Execució pressupostària:  100% 
 

 
Total despesa: Mercats Ambulants i Artesania 

 
 
 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 17.317,93 €    

II  Despesa corrent - € 

IV  Transferències corrents 210.000,00 € 

 TOTAL 227.317,93 € 

mailto:promocio@vilanova.cat
http://www.pivsam.cat/
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/mercats_i_mercadals.html
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Ingressos 
Detall (agrupat per capítols) 
 

Partida 
 

Descripció  
 

Import  

10.32901 Taxes mercats exteriors 296.492,06 € 
    

 
 
 

OBJECTIUS DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)  
 

 Posar en valor l'oferta de qualitat dels mercats i mercadals, així com la gastronomia local 
vinculada als productes de proximitat. 

ACTIVITATS 
 

Seguiment dels mercats de Petit Format 
Pintors, artesans, brocanters, artesania no pròpia, col·leccionisme, modelisme, estiu i Nadal. 
 

Tràmits associats: 

 Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un estand al Mercat d'Artesania de 
Setmana Santa (2017) 

 Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat de Brocanters, 
col·leccionisme, art i artesania (2017/2018) 

 Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat d'artesania d'estiu 
(2017) 

 Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un estand al Mercat de Nadal i Reis 
(2017/2018).  

 

Equipaments relacionats: 

 

 Mercat d'Artesania de Setmana Santa 
 Mercat d'Artesania d'Estiu 
 Mercat de brocanteria, col·leccionisme, art i artesania 
 Mercat d'Artesania de Nadal 

 

Accions/Indicadors: 

  
Tipus* Seguiments dels mercats de Petit Format 2015 2016 

3 
Coordinació, supervisió i gestió administrativa de la 
convocatòria anual dels mercadets durant l'any dels 
quals PIVSAM té l'encomana de gestió de: Setmana 
santa, mercat d'artesania d'estiu del Passeig del 
Carme, tots els diumenges de cada mes al peu del 
monument a Francesc Macià, Mercat d'artesania de 
Nadal i reis) 

1 1 

3 
Millora de la gestió del cobrament incrementant l'import 
total recaptat. Increment de la recaptació 

 

1 1 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?linID=15
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?linID=15
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17856
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17856
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17785
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17785
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17790
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17790
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17790
http://pivsam.cat/mercado-de-artesania-de-semana-santa/
http://pivsam.cat/mercado-de-artesania-de-verano/
http://pivsam.cat/wp-content/uploads/2017/02/CONVOCATORIA-MERCATS-DIUMENGES-2017_2018-.pdf
http://pivsam.cat/mercado-de-artesania-de-navidad/
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3 
Organització de les parades dintre del mercat 1 1 

3 
Gestions administratives: realització d'acreditacions 
pels paradistes, control d'assistències, informes 
relatius a les sol·licituds dels paradistes, 

3 3 

3 Convocatòries de places pels diferents mercats dels 
quals PIVSAM te l'encomana de gestió 

3 3 

3 Control del número de llicències o permisos concedits 1 1 
3 Suport als Mercat de pintors organitzat per l'Associació 

Pintors aficionats de Vilanova i la Geltrú: tercer 
diumenge de cada mes a la Rambla Principal; 
dissabtes de juliol i agost davant de la Torre blava al 
Passeig marítim i Nadal i reis a la Plaça de la Vila 

1 1 

3 Suport al mercadet de modelisme ferroviari trimestral 
organitzat per AFEVI (associació d’Amics del  
Ferrocarril de VNG) 

1 1 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Seguiment mercats exteriors 
Mercat exterior del Centre, de Mar i de La Collada 

Actuacions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 Dur a terme accions de difusió dels mercats i mercadals municipals com a referents del 
producte de qualitat i proximitat 

 

Equipaments relacionats: 

 Mercadal del Centre 

 Mercadal del Mar 

 Mercadal de La Collada 
 

Accions/Indicadors: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

Tipus* Seguiment dels mercats exteriors 2015 2016 

3 
Gestió de morositat a través de convenis entre 
PIVSAM i els paradistes deutors 

1 1 

3 
Millora de la gestió del cobrament incrementant l'import 
total recaptat 

1 1 

3 
Organització de les parades dintre del mercat. 1 1 

3 
Gestions administratives: realització d'acreditacions 
pels paradistes, control d'assistències, realització de 
rebuts mensuals, informes relatius a les sol·licituds 
dels paradistes, informes de revocacions / baixes / 
traspassos / ampliacions...  

1 1 

3 
Convocatòries de places pels diferents mercats dels 
quals PIVSAM te l'encomana de gestió. 

1 1 

CES Control del número de llicències o permisos concedits  1 1 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=115
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=115
http://pivsam.cat/mercadal-del-centre/
http://pivsam.cat/mercadal-del-mar/
http://pivsam.cat/mercadal-de-la-collada/
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1.4. Oficina Municipal Informació al Consumidor (OMIC) 
Atenció i tràmits orientats al consumidor (gestió de reclamacions, informació...) 

DADES BÀSIQUES  

Responsable:  CAYUELA FERRER, PERE 

 Adreça: C. dels Escolapis, 1 (OMIC) 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 893 55 55 Adreça-e: omic@vilanova.cat 

Destinataris/àries: Ciutadania en general 

 Observacions: 

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/omic.html  

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

 

Veure memòria de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor: 

 

Memòria Anual OMIC 2016 
 

 

<Tornar índex document> 

 

mailto:omic@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/omic.html
http://www.vilanova.cat/doc/doc_15591834_1.pdf
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1.5. Promoció Comerç i Fires Locals 
Organització i coordinació de fires. Suport a fires d’iniciativa privada. 
Diagnosi i millora del comerç local. Accions de dinamització comercial. 
Suport a accions comercial d’iniciativa privada. 

DADES BÀSIQUES 

 Responsable: DASTIS ALONSO, CARME 

 Adreça: Pl. de la Vila, 11, Bxs. 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 18 18 Adreça-e: promocio@vilanova.cat 

Destinataris/àries:  Establiments comercials, empreses i ciutadania (fires) 

 Observacions: La fira de Novembre es gestiona a través de l'empresa pública Promoció 
Industrial Vilanova, SAM http://www.pivsam.cat  

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/comerc.html 

Forma prestació del servei: Gestió directa ens i compartida per societat mercantil local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  944.197,99 €  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 4311 NOM: PROMOCIÓ COMERÇ I FIRES LOCALS IMPORT: 
95.000,00 €   
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  

 

Capítol I 
 Nivell personal que hi participa 

  A            C          D          E 
% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Promoció Comerç i Fires Locals 3 1 1  4,89%  46.181,15 € 
 
Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

10 4311 2279901 FIRES 95.000,00 95.000,00 

 Total 4311 Promoció Comerç i Fires Locals 95.000,00 95.000,00 

 Execució pressupostària:  100% 
 
 
Total despesa: Promoció Comerç i Fires Locals 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 46.181,15 € 

II  Despesa corrent 95.000,00 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 141.181,15 € 

mailto:promocio@vilanova.cat
http://www.pivsam.cat/
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/comerc.html
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OBJECTIUS inclosos al PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)  
 

 Afavorir el comerç de proximitat 

 

ACTIVITATS 

 
Diagnosi i millora del comerç a la ciutat 
Té com objectiu principal aconseguir un posicionament de la ciutat com a referent comercial,  

vetllar per la qualitat del mateix i donar suport als agents dels món del comerç local, especialment, 

a les associacions de comerciants de la ciutat i als projectes que impulsen per tal de consolidar 

 Vilanova i la Geltrú com a capital comercial de l'àmbit del Penedès. 

 

Tràmits relacionats: 

 Sol·licitud de les subvencions en la taxa d'escombraries industrials  

 Sol·licitud d'exempció brossa industrial  

 Sol·licitud de les subvencions en la llicència d'activitats  

 Accés al servei de recollida d'oli dels establiments comercials  

 Accés al servei de recollida de cartró dels establiments comercials  

 Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment  

 Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats  

 Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Llei 16/2015. Activitats de restauració  

 Activitats. Declaració responsable d'obertura  

 Organització d'activitats a la via pública 

 

Actuacions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 Donar suport a les associacions de comerciants de la ciutat i als projectes que impulsen per tal 
de consolidar Vilanova i la Geltrú com a capital comercial de l’àmbit Penedès. 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus* Diagnosi i millora del comerç a la ciutat 2015 2016 

3 
Col·laboració i ajuts, tècnics i econòmics, a les accions 
promogudes i organitzades des de les associacions locals de 
comerç local  

Impuls a la coordinació i treball conjunt a través de la Taula de 
Comerç i Turisme 

3 4 

3 
Establiment de criteris i del procediment per a la concessió 
d'ajuts econòmics per el pagament dels tributs municipals a les 
persones que es trobin en situacions especials, " Bases per a la 
concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per 
atendre situacions especials ". 

1 1 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=34
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2261
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17797
http://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17855
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2262
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2263
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3825
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17832
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17850
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=125
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2920
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=192
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=192
http://www.vilanova.cat/content/tramits/BASES_AJUTS.pdf
http://www.vilanova.cat/content/tramits/BASES_AJUTS.pdf
http://www.vilanova.cat/content/tramits/BASES_AJUTS.pdf
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Associació Tot Comerç (Viu comerç): 

Reunions durant l’any; suport als dos mercats Fora estocs i 
Vilanova Shopping night, tramitació del conveni de col·laboració, 
suport a la seva campanya de Nadal i reis, instal·lació d’un punt 
d’informació comercial a la Rambla Principal. 

 

Associació Comerç de mar: 

Reunions durant l’any; coordinació de la seva participació en la 
Fira BlauVerd i en la Fira de Novembre, gestió de la subvenció 
municipal atorgada a l’entitat 

 

Associació Bolevard Roxy: 

Suport a les activitats de dinamització del recinte comercial 
realitzada el dia 9 d’abril 

 

Associació Plaça de les Cols:  

Suport a les activitats de dinamització de la plaça que realitzen 
els establiments associats consistents en actuacions musicals 
de cap de setmana de juny a octubre 

 

Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú: 

Suport a l’activitat de dinamització dutes a terme al Passeig 
Marítim, núm. 63 a càrrec dels establiments de restauració allà 
ubicats, consistent en actuacions musicals de cap de setmana 
durant el mesos de juliol i agost. 

Signatura de conveni de col·laboració entre el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, l’Ajuntament i el Gremi 
d’Hoteleria i Restauració, Viu comerç i Estació nàutica  per la 
consolidació del centre comercial a cel obert (CCOO) 

Suport al Projecte Hola Vilanova, impulsat per  Viu Comerç, 
Estació Nàutica, Gremi d’Hoteleria i Restauració i Menja’t 
Vilanova. 

3 
Accions d’impuls de noves centralitats a la ciutat, especialment 
a la zona de l'eixample de Mar organitzant en aquest sector 
activitats i oferint suports a la iniciativa privada per fer-ho (Fires i 
mercadets).  

  

3 
Realització de campanyes comercials i promocionals a 
esdeveniments de la ciutat. 
Programació d'activitats de dinamització comercial durant el 
període de Nadal:  coordinació del guarniment nadalenc de la 
ciutat (dos arbres; tions al carrer; organització del mercat 
d’artesania de Nadal i reis i suport al mercat nadalenc dels 
pintors) 
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3 Suport al producte identitari local, oferint ajuts a esdeveniments 
que promoguin el producte de proximitat i mitjançant campanyes 
diverses informatives i de difusió (Mercat noucentista...) 

  

3 
Tramitació davant altres administracions d'accions d'interès 
general per al comerç local: sol·licitud a la Generalitat de 
Catalunya del calendari comercial d'obertura dels dies festius 
locals;  

  

3 
Atenció a les demandes comercials dels establiments de la vila   

3 Coordinació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística 
Alt Penedès-Garraf en els projecte de promoció de l'ús del 
català en els comerços. 

  

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

 

Organització Fires Locals 
Les actuacions que es desenvolupen durant l'any, tenen com objectiu principal aconseguir 
consolidar Vilanova i la Geltrú com a ciutat firal amb impuls de noves fires en col·laboració amb la 
iniciativa privada. 

 

Tràmits relacionats: 

 Organització d'activitats a la via pública  

 Instal·lació de pancartes 

 

Actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

 Consolidar Vilanova i la Geltrú com a ciutat firal amb impuls de noves fires en col·laboració amb 
la iniciativa privada 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus* Organització Fires Locals 2105 2016 

3 

 
Realització de fires municipals com a factors de dinamització 
econòmica de la ciutat.: 
- 3a. Fira BlauVerd: fira del mar i del medi ambient (7 i 8 de 
maig) 
Nombre d’expositors  
Nombre d’activitats realitzades 
- 26a Fira de Novembre (11, 12 i 13 de novembre): 
Coordinació del Consell assessor de la Fira que s’han reunit 
3 vegades 
Nombre d’expositors 
Nombre d’activitats realitzades 
Visitants (segons estudi 2015, no s’ha fet el 2016) 

 
 
 
 

94 
78 

 
 
 

203  
178 

240.740 

 
 
 
 

80 
79 

 
 
 

197 
158 

240.000 

3 

Col·laboració i ajuts, tècnics i econòmics, a les accions firals 
promogudes i organitzades des de la iniciativa privada:  
- 3a. Fira Temps de vi (3, 4 i 5 de juny)  

40 
35 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2920
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall_tat.jsp?id=53&idtemaweb=19&token=via_publica_index
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=237
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=237
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Coordinació de l’acte X Ral·lí País del cava de cotxes 
d’època 
Nombre d’expositors 
-  1a. Fira Exponadó (17, 18 i 19 de juny) 
-  26a. Fira del Vehicle d’ocasió (11 i 12 de juny) 
-  19a. Fira Motoclàssic  (1 d’octubre) 
- Fires cerveses artesanes: VI Fes-t'hiu: festival de cerveses 
artesanes de barril (12 de juliol)  i IV Fes-t'hi: festival d'hivern 
de cervesa artesana (10 desembre) 

 

3 

Reunions internes de coordinació entre els departaments 
que fan gestions en l’execució de totes les fires (Via pública, 
Protecció civil, Prevenció de riscos laborals i Policia local)   

3 

Impuls de noves centralitats organitzant activitats firals en la 
zona de l'eixample de Mar:  
   

3 

Tramitació davant altres administracions d'accions d'interès 
general pels esdeveniments firals a la ciutat: sol·licitud de 
subvencions a altres administracions per a la realització de 
fires, etc.   

3 

Participació en la 7a edició del Cercles de Comparació 
Intermunicipal de fires locals, instrument de suport a 
l'avaluació i millora de la prestació i la gestió dels serveis 
públics municipals, que dinamitza el  Servei de Programació 
de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de 
Barcelona, conjuntament amb les àrees que treballen en els 
diversos àmbits d'anàlisi: Enviament de qüestionari sobre la 
Fira de novembre  

Participació en un taller en el que es treballa la metodologia 
d’anàlisi comparativa entre els 39 municipis participants en 
els Cercles    

3 
Tramitació i seguiment de les subvencions atorgades a les 
entitats locals adscrites a fires   

CES Número de fires anuals 9 10 

CES Estimació anual persones assistents. 314.7401 345.300 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
1 
No inclou Exponadó

 

 

 

<Tornar índex document> 

 

 

http://www.diba.cat/web/menugovernlocal/cci
http://www.diba.cat/web/menugovernlocal/cci
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1.6. Promoció empresarial 
Suport al teixit empresarial i a l'emprenedoria local. 

DADES BÀSIQUES 

 Responsable: CUSINE RUBIO, NOEMÍ 

 Adreça: Pl. de la Vila, 11, Bxs. 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 18 18 Adreça-e: promocio@vilanova.cat 

Destinataris/àries:  Empreses, emprenedors i ciutadania en general 

 Observacions: 

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/observatori.html 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  944.197,99 €  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 4330 NOM: PROMOCIÓ EMMPRESARIAL IMPORT: 123.523,39 €   
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  

 

Capítol I 
 Nivell personal que hi participa 

  A            C          D          E 
% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Promoció Empresarial 3 2   8,89%   83.925,36 € 
 
Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

10 4330 2279902 PROMOCIÓ EMPRESARIAL 10.780,00 10.551,61 
      

10 4330 46300 
MANCOMUNITAT PENEDÈS -
GARRAF (O.C.I.E) 60.167,00 60.167,00 

10 4330 46710 NODE GARRAF 12.500,00 12.500,00 

10 4330 48200 SUBVENCIONS I CONVENIS 30.076,39 21.100,00 

10 4330 48201 COMUNITAT DE REGANTS 10.000,00 10.000,00 

 Total 4330 Promoció empresarial 123.523,39 114.318,61 

 Execució pressupostària:  92,5% 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:promocio@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/observatori.html
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Total despesa: Promoció Empresarial 

 

 

 

 

OBJECTIUS DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)  

 

 Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat 

 Acompanyar a empreses i emprenedors en la creació i/o consolidació dels seus projectes 

 Fomentar l'emprenedoria social 

 

ACTIVITATS 

 

Foment del teixit empresarial i emprenedoria 
Planificació i gestió d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives per a  

persones que volen crear una empresa,  així com a empreses ja establertes en el territori,  amb  

l’objectiu principal d’afavorir la generació i la consolidació d’activitat econòmica. 

 
 

Tràmits associats 

 Sol·licitud de subvencions per a entitats i associacions 

 

Actuacions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 Impulsar el teixit empresarial de la ciutat amb especial incidència en l'emprenedoria i l'economia 
social  

 

Accions/Indicadors: 

 

 
Tipus* Foment del teixit empresarial i emprenedoria 2015 2016 

 
Assessorament a emprenedors coordinat amb el 
Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat 
Penedès Garraf 

  

 
Visites a empreses, fòrums empresarials, coordinació 
amb Adepg, Node Garraf i Cambra de Comerç. 

  

 
Suport a iniciatives d'economia social i cooperativa. 
Treball amb la federació de Cooperatives de Catalunya 

  

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 83.925,36 € 

II  Despesa corrent 10.551,61 € 

IV  Transferències corrents 103.767,00 € 
  TOTAL 198.243,97 € 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=137
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=29
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=36
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17728
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=108
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=108
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Creació de la FUE –Finestreta única empresarial-   

 
Accés al servei pilot del Mapa de tràmits de la 
Generalitat 

  

 
Formació empresaris. Jornades   

 
Coordinació amb IES Lluch i Rafecas per cercar 
empreses que acollin alumnes en pràctiques 

  

 
Participació en les reunions de treball de la Mesa 
Nàutica de Vilanova liderada per l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyers de VNG (EPSEVG): impuls i 
aconseguiment de cicles de formació dual de 
manteniment d’embarcacions 

  

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

Orientació/acompanyament a emprenedors, empreses i inversors 

     Accions amb l’objectiu principal d’atendre les demandes d’emprenedors, empreses i inversors i fer 
los  costat i/o guiar-los en el seu aconseguiment, segons els recursos establerts per a tal fi,  tant 
propis com aliens  

 

Actuacions del Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 Redactar i implementar el Pla Estratègic d'Activitat Econòmica de Vilanova i la Geltrú  

 Posar en funcionament el servei de Finestreta Única Empresarial ( FUE) i del Servei d'Atenció i 
acompanyament a emprenedors i empreses 

 

Accions/Indicadors: 

 
Tipus* Orientació/acompanyament a emprenedors, 

empreses i inversors 
2015 2016 

 
Finalitzar la redacció del Pla estratègic d'Activitat 
Econòmica amb l'Adepg (http://www.vng2025.cat/):  

  

 
Iniciar les actuacions previstes en el Pla Estratègic   

 
Reunions amb els agents econòmics i socials per 
coordinar les actuacions  

  

 
Participació en projectes comarcals a través de Node 
Garraf 

  

 
Captació d’actes d’empresa i congressos   

 
Captació de noves inversions   

 
Informació sobre naus, locals o espais cowork.   

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 

 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=87
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=88
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=88
http://www.vng2025.cat/
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Promoció model cooperatiu 
Accions que tenen per objectiu difondre el model social cooperatiu respecte la creació  
d’empreses, a la vegada que oferir suport a les iniciatives d'economia social locals existents a la ciutat.. 

 

 

Actuacions del Pla d’Actuació Municipal – PAM: 

 Impulsar i donar suport a l'emprenedoria local 

 

Accions/Indicadors: 

 
Tipus Promoció model cooperatiu 2015 2016 

 
Atenció a les demanades a través del Servei d'Activitat 
Econòmica 

  

 
Coordinació amb el Servei d'Iniciatives Econòmiques 
Mancomunitat 

  

 
Jornades de suport a l'emprenedoria   

 
Suport a processos de selecció de personal   

 

 
<Tornar índex document> 
 
 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=94
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1.7. Manteniment platges 
Gestió per al correcte manteniment i de les auditories de qualitat de les platges de la ciutat 

DADES BÀSIQUES 

 Responsable: RUIZ CARRILLO, ANTONI 

 Adreça: Pl. de la Vila, 11, Bxs. 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 18 18 Adreça-e: promocio@vilanova.cat 

Destinataris/àries: Ciutadania en general 

 Observacions: 

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/ciutat/platges.html  

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  944.197,99 €  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 1710 NOM: GESTIÓ DE LES PLATGES IMPORT: 317.381,00 € 
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  

 
Capítol I 
 Nivell personal que hi participa 

  A            C          D          E 
% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Manteniment Platges 1    2,35%   22.202,48 € 
 
Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

53 1710 2270003 MANTENIMENT PLATGES 127.400,00 € 113.942,64 € 

53 1710 2270100 CONTRACTE SOCORRISTES 189.981,00 € 189.981,25 € 

 Total 1710 Manteniment platges 317.381,00 € 303.923,89 € 

 Execució pressupostària:  96% 
 

Total despesa: Manteniment platges 

 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 22.202,48 € 

II  Despesa corrent 303.923,89 € 

IV  Transferències corrents  

 TOTAL 326.126,37 € 

€ 
€ 

mailto:promocio@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/ciutat/platges.html
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OBJECTIUS inclosos al PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)  
 

 Apostar per la façana marítima de Vilanova i la Geltrú com a pol d’activitat econòmica explorant 
la possibilitat de noves fórmules de gestió i governança 

 

ACTIVITATS 
 
Manteniment platges 
Pla d'usos i serveis anual  de les platges 

 

Actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM: 

 Treballar per la qualitat de les platges  de Vilanova i la Geltrú com a element generadors 
d’activitat econòmica i de promoció turística 

 

Accions/Indicadors: 

Tipus* Manteniment platges 2105 2106 

 Relacions amb els concessionaris dels “xiringuitos” de les 
platges: El Far (platja Sr. Cristòfor); l’U, El Dos, El Tres, Zero 
(Platja Ribes Roges – Adarró); Miramar (Platja Prat de 
Vilanova) 

  

 Seguiment del contracte de manteniment integral de les 
platges amb l’empresa Semac que inclou instal·lació  de 
passeres, dutxes, rentapeus... i la instal·lació de boies 
senyalitzadores i els canals d’entrada i sortida 
d’embarcacions 

  

 Gestió de les autoritzacions corresponents al domini portuari 
de Ports de la Generalitat i Costes de la Generalitat 

  

 Tramitació dels Pla d’usos anual de platges   

 Gestió de les incidències referents al funcionament òptim de 
les platges 

  

 Difusió i promoció de les platges i llurs serveis   

 Tramitació dels distintius i certificats de qualitat de les 
platges (bandera blava, SIDTEC i Eco Playas) 

 
 

 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
Vigilància en platges 
Gestió de la seguretat de les plates i de les incidències que puguin afectar la qualitat del bany i 
 difusió de les prestacions 
 

Accions/Indicadors: 

Tipus* Vigilància en platges 2015 2016 

 Seguiment del contacte de vigilància i socorrisme de les 
platges amb l’empresa Pro Activa 

  
 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
<Tornar índex document> 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=32
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=32
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=238
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=238
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1.8. Administració general Promoció Econòmica 
Activitats internes del Servei. Organització, coordinació, col·laboracions... 

DADES BÀSIQUES 

 Responsable: CAYUELA FERRER, PERE 

 Adreça: Pl. de la Vila, 11, Bxs. 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 18 18 Adreça-e: promocio@vilanova.cat 

Destinataris/àries:  Serveis de suport 

 Observacions: 

 WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  944.197,99 €  Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 4300 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ CIUTAT 
IMPORT:  21.415,78 €  Capítol II 
 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  

 
Capítol I 
 Nivell personal que hi participa 

  A            C          D          E 
% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Administració General P.E. 4 1 1  11,10%  104.795,68 € 
 

Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

10 4300 2219900 
CONSERVACIÓ 
DEPENDÈNCIES 22.000,00 21.415,78 

 Total 4300 Administració general Promoció Econòmica 22.000,00 21.415,78 

 Execució pressupostària:  97% 
 
 
Total despesa: Administració general Promoció Econòmica i Projecció Exterior 

 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 104.795,68 € 

II  Despesa corrent - 

IV  Transferències corrents 21.415,78 € 

 TOTAL 126.211,46 € 
 

mailto:promocio@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica


 

 

Memòria Promoció Econòmica i Projecció Exterior 2016  Pàg.33 de 35 

 

 

Equipaments de ciutat que gestiona la regidoria: 

 

Molí de Mar  Pujada Far de Sant Cristòfol, 12 

Equipament format per tres edificacions i una àmplia zona de jardí disposada en quatre  

terrasses a diferents nivells, fet que possibilita el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure.  

A l'edifi principal s'hi ubiquen les sales de formació (capacitat per a 70 persones), el menjador  

(capacitat per 64 persones) i la cuina. 

En el segon edifici hi trobem una planta que té 5 habitacions (19 places).  

L'espai exterior consta d'una zona enjardinada amb quatre terrasses a diferents alçades  

amb capacitat per acollir 1.100 persones. 

 
Tràmits associats 
 Ús de l'equipament Molí de Mar 

 

Toc: punt d’informació turística i Espai d’entitat d’Activitat Econòmica  Sant Sebastià, 11 

Planta baixa: punt d'informació turística i botiga de Vilanova i la Geltrú.  

Sala d'exposicions. 

Despatx 1: Viu Comerç 

Despatx 4: Associació Formativa Temps de Vi 

Despatx 5: Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú 

Despatx 6: Menja't Vilanova 

Despatx 7 i 8: Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú  

 

ALTRES ACTIVITATS TRANVERSALS 
  

 Participació en les reunions internes de coordinació d’activitats de l’espai públic: cada 
dimarts en la que coordina Via pública i cada 15 dies en la de l’Espai públic coordinada per 
urbanisme. 

 
 Coordinació amb agents econòmics de la ciutat, des de diversos àmbits de gestió 

(promoció de ciutat, empresa, comerç i fires): ADEPG, Confraria de pescadors, Associació 
Estació nàutica, associacions de comerciants: Viu Comerç i Comerç de mar, Gremi 
d’hoteleria i restauració de VNG, Col·lectiu Menja’t Vilanova, Associació Formativa Temps 
de Vi, Blanc Festival, Associació Plaça de les Cols, Associació paradistes dels Mercats 
municipal del centre i de mar; Cambra de Comerç de Barcelona. Delegació del Garraf, 
Associació del Tres tombs de Vilanova i la Geltrú, Col·legi d’enginyers tècnics industrials 
de Vilanova i la Geltrú, Motoclub Penya Motorista Vilanova; Associació Grup de pintors de 
Vilanova i la Geltrú, Club Corvette Racing España; AFEVI (Amics del ferrocarril de VNG). 

 
 Reunions de treball intern de la regidoria cada dilluns  

 
 
<Tornar índex document> 
 

 

http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40788
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17645
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=4557%23.WWxprdSLRkg
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VALORACIÓ  
 
Durant l’any 2016 el Servei ha desenvolupat les tasques i accions de continuïtat i també ha 
endegat altres de noves, d’acord amb els objectius establerts al PAM (Pla d’actuació 
Municipal). 
 
- En l’àmbit de turisme destaca que s’ha treballat activament per consolidar la ciutat com  
destinació turística  familiar, acreditació que ens ha  atorgat la Generalitat de Catalunya, el 
2015 i que calia dotar-la de continguts. En aquest sentit, s’han fet accions per aconseguir un 
Nombre significatiu d’establiments locals que han obtingut la certificació corresponent i s’ha 
creat un esdeveniment promocional de ciutat: Vilanova & Família,  s’han instal·lat tres pantalles 
tàctils en punts estratègics de la vila: Espai Far, vestíbul estació de Renfe  i Oficina de turisme 
de Ribes Roges, les quals ofereixen un servei interactiu d’informació turística permanent i s’ha 
donat continuïtat al punt d’informació turística creat al Càmping Vilanova Park que compta amb 
una clientela majoritàriament familiar. 
 
També s’ha obert un nou punt d’informació Turística el centre de la ciutat a l’espai TOC i que 
compta amb botiga de producte. 
 
En quan als Habitatges d’Us Turístic (HUT’S) s’ha continuat en la tramitació dels expedients 
per a la seva legalització arribant a disposar de 85 legalitzats 
 
Especial rellevància té el fet d’haver dotat a la regidoria d’una eina de treball clau en la 
promoció turística del municipi: el Pla de Màrqueting turístic 2017-20, que estableix les línees a 
treballar a partir de l’any vinent, per crear una marca de ciutat i oferir una oferta turística 
atractiva i de qualitat. Aquest contempla 20 programes i 50 actuacions 
 
- En l’àmbit dels Mercats municipals destaca la quantitat d’accions de dinamització i promoció 
portades a terme amb la finalitat de donar-los a conèixer i difondre entre la ciutadania i visitants 
l’oferta de qualitat que aquest  ofereixen. En aquest sentit, s’ha treballat també especialment, 
temes més interns com és treballar per omplir les parades buides i proporcionar suport a les 
peticions de les associacions de paradistes dels dos mercats. 
 
Respecte la gestió dels mercadals s’ha continuat amb la millora de la recaptació de morosos, 
incrementant l’import recaptat. 
 
- En l’apartat de comerç s’ampliat el suport ofert a les entitats de comerciants, a més, de 
l’habitual a Tot comerç (viu comerç),  a l’Associació Comerç  de Mar; l’Associació Bolevard 
Roxy i l’Associació Plaça de les Cols i s’ha cuidat especialment l’ornamentació nadalenca de la 
ciutat en els eixos comercials de la vila per propiciar dinamisme comercial en una de les 
èpoques de major venda.  
 
- En quan a la promoció de la gastronomia s’han portat a terme dues edicions de la Nit de la 
Gastronomia , maig i novembre , en la que s’han promocionat els productes locals de 
proximitat. Destaquem la campanya del Gall Negre del Penedès i la Gamba de Vilanova, que 
varem portar  terme els Ajuntaments de Vilafranca del Penedès i de Vilanova i la Geltrú amb la 
col·laboració dels col·lectius de restauració Menja’t Vilanova i Vilafranca ve de gust. 
 
- Sobre les fires que es realitzen a la ciutat, enteses com a factor important de dinamització 
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econòmica, s’ha continuat oferint suport a les existents, potenciant les relacions público 
privades que afavoreixen que en sorgeixin de noves, com ha estat el cas, de la Fira ExpoNadó 
que ha tingut una molt bona acollida d’expositors i visitants. 
 
- En l’àmbit empresa s’ha potenciat l’existència de la FUE, Finestreta única empresarial, entesa 
com un nou servei d’atenció a les persones empresàries i emprenedores locals i s’ha treballat 
activament per acabar l’elaboració del Pla estratègic d’activitat econòmica. 
 
- S’ha treballat per mantenir les distincions de qualitat de les nostres platges i garantir un òptim 
manteniment de les mateixes. 
 
 
<Tornar índex document> 
 


