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1. construïm l’agenda 2030 de Vilanova i la Geltrú

Aquest és el programa que els homes i les dones socialistes de Vilanova i la Geltrú
presentem a les eleccions municipals. No és un programa electoral, ni un programa
per al proper mandat. És un programa de govern que vol construir una nova agenda
per aquesta ciutat. I ho fem amb un horitzó a mig termini, l’any 2030, perquè Vilanova
i la Geltrú necessita passar pàgina i fer un salt.
Aquest programa s’organitza en 4 grans eixos sobre els que es fan les propostes que
considerem necessàries a continuar impulsant, a recuperar o a iniciar de nou. La nostra
trajectòria de servei públic a favor d’aquesta ciutat, i també, els darrers anys
encapçalant algunes de les regidories i àrees de gestió municipal, com també, la feina
feta fins ara liderant la oposició a l’ajuntament ens permeten presentar un programa
de govern.
El mes d’abril de 2019 celebrem el 40è aniversari de les primeres eleccions
democràtiques després de la dictadura i del primer govern municipal encapçalat pel
PSC a la nostra ciutat. Si alguna cosa ens ha distingit sempre de la resta de
candidatures és que els nostres programes representen molt més que una llista
d’actuacions més o menys ordenada. Els programes del PSC responen a la necessitat i
obligació d’explicar a la ciutadania el nostre compromís amb Vilanova i la Geltrú, i és,
el reflex d’una idea o model de ciutat. D’un model del que volem per al progrés de la
nostra comunitat, i en definitiva, de les respostes que en cada moment de la ciutat
davant dels reptes, necessitats i les oportunitats canviants en un món globalitzat. La
suma de tot això ens ha permès des de l’any 1979 bastir un model de ciutat per a les
persones.
LA NOSTRA PRIORITAT: UN NOU CONTRACTE SOCIAL
40 anys després, Vilanova i la Geltrú és una de les capitals mitjanes de Catalunya, una
ciutat que té problemes, però també amb moltes més oportunitats que altres indrets
del país. Aquest llarg període ens ha permès fer avançar la ciutat, la transformació de
la seva societat amb un enfortiment dels serveis i la gestió de la ciutat, i també
plantejar noves polítiques públiques, especialment en l’àmbit de la cohesió social. Som
els garants de l’Estat del Benestar, de la salut i l’educació universals i públiques, de
l’accés a la cultura i l’esport, d’uns serveis socials per a tothom.
Aquesta és nostra contribució i un dels principals reptes que plantegem: recuperar el
contracte social, també a nivell local, un contracte social que ha de respondre a
objectius i a àmbits que sovint s’escapen de les competències municipals, però als que
com a administració més propera, no podem mirar a una altra banda. Aquest contracte
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social és una peça clau amb l’objectiu de reforçar la qualitat de vida, de reduir les
desigualtats i de generar noves oportunitats, cal recuperar una autèntica política
socialdemòcrata, també a nivell municipal, per a redistribuir la riquesa i generar
oportunitats.
També hem impulsat una important transformació física de la ciutat, acompanyat un
creixement amb equipaments, millora de l’espai públic i amb intervencions
urbanístiques que han seguit un model de ciutat que ara cal redefinir, tot això amb les
dinàmiques de l’entorn metropolità, regional i comarcal que l’han ajudat també a
liderar i posicionar-se territorialment.
Tanmateix, 40 anys després, patim alguns dèficits: la manca de resolució del
finançament de les administracions locals que limita la capacitat dels ajuntament, però
també una ciutat amb una manca de manteniment important, espais públics
desendreçats i bruts, i una pèrdua de lideratge i de visió per impulsar nous projectes
més enllà de la gestió diària. I en l’àmbit social, els efectes de la crisi encara cuegen per
a moltes famílies, a on el suport de l’Ajuntament és clau.
Per això, aquest programa de govern significa un punt i a part, del reconeixement de la
bona feina feta, especialment pels governs socialistes que han permès fer un salt cada
cop que han governat, però mereix també una reflexió d’allò que necessita ara
reforçar tots els esforços, també d’aquelles actuacions que no han reeixit.
Aquestes eleccions municipals, no se’ns escapa, també es faran sota un context polític
nacional ben diferent. La crisi política, les actuacions irresponsables dels governs del
PP a l’Estat i de CiU i ERC amb el suport de la CUP a la Generalitat, ens han dut a un
carreró sense sortida. La moció de censura que va dur al PSOE i a Pedro Sánchez al
govern de l’Estat també han de suposar un retorn de la política, de la responsabilitat i
de posar en marxa les reformes polítiques en diversos àmbits: institucional, econòmic,
social, ecològic, de blindatge de drets i llibertats, però sobretot, d’un major diàleg i de
convivència.
Les ciutats, i Vilanova i la Geltrú no n’és una excepció, hauran de confrontar-se dels
problemes dels Estats al segle XXI, del ressorgiment de moviments populistes i
extremistes, però han de continuar donant resposta als mateixos problemes: les
desigualtats i la qualitat de vida. I això passa per ser ferms, liderar i mantenir ben
clares les prioritats. Els reptes de l’atur, la dualitat laboral i el precariat i dels
treballadors pobres, de la desigualtat salarial, dels problemes dels lloguers dels
habitatges, la pobresa infantil, dels drets de col·lectius més vulnerables, del reclam de
més feminisme, del col·lectiu LGTBI, dels migrants, els drets dels animals, el repte del
canvi climàtic i energètic, són sobretot, reptes de les ciutats les properes dècades als
que Vilanova i la Geltrú també ha de donar resposta.
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Per això que proposem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú canviï el paradigma,
en aquest sentit el Programa de Govern proposarà que el futur Pla d’actuació
Municipal tingui com a objectiu donar resposta als Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’ONU.
Aquest punt i a part que proposem ha de permetre pensar la ciutat més enllà dels
quatre anys del mandat. Tornar a dotar-la de projectes i programes que tinguin com a
objectiu la ciutadania, el combat de les desigualtats i la lluita contra el canvi climàtic a
nivell local encapçalant un contracte social i els fonaments per fer una ciutat més
sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. Per a fer-ho cal dosis de
responsabilitat política, però també d’experiència i bona gestió en un context
d’atomització i fragmentació política. Cercar les propostes que donin resposta a la
majoria de la població, fer-ho de forma participativa i transparent i amb dedicació. En
definitiva, el PSC ens comprometem a aportar una bona gestió municipal.
Proposem que l’Ajuntament s’organitzi estratègicament sota una proposta d’Agenda
2030 de Vilanova i la Geltrú. Una agenda local per a prioritzar, per treballar a llarg
termini i definir estratègicament la ciutat.
Així, aquest programa de govern és aquesta primera peça després de mesos de diàleg i
d’escolta, de treball i debat pensant única i exclusivament en Vilanova i la Geltrú.

GUANYA VILANOVA I LA GELTRÚ
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2. igualtat i cohesió
una ciutat cohesionada socialment i amb qualitat de
vida: drets, igualtat, ciutat educadora, salut i
oportunitats

ciutat educadora
Volem impregnar totes les polítiques municipals del concepte de ciutat educadora,
com un dels eixos fonamentals per a combatre de les desigualtats i per garantir les
oportunitats. Per a la millora de la societat, és cabdal garantir un accés a l’educació en
les mateixes condicions, sense cap diferència, clarament això relliga amb tota la
política social i d’oportunitats, per tant, amb una visió transversal en l’organització i la
planificació de les polítiques públiques de l’Ajuntament: l’àmbit social, el civisme i la
convivència, l’espai públic...
Tot i això, en l’àmbit de l’educació no podem obviar que encara avui hi ha necessitats
d’inversions, per reduir espais i mòduls prefabricats, per planificar amb tots els
recursos necessària el cicle educatiu des dels 0 anys fins als 18 i els ensenyaments
post-obligatoris. El nostre objectiu passa i passarà per defensar l’educació pública i de
qualitat, sigui quina sigui la situació i origen socioeconòmic de l’alumnat. L’educació a
més, forma part dels valors que volem per a la societat, és l’instrument per a esdevenir
una societat amb valors, idees i eines per a desenvolupar-se i per construir una ciutat
amb menys desigualtats, també pensant en la trajectòria de l’escola inclusiva, de la
que la nostra ciutat és pionera, però que necessita i mereix de majors recursos i
atenció per part de totes les administracions.
També en aquest aspecte, volem reconèixer i continuar treballant en l’àmbit de
l’educació en el lleure, com element bàsic per a la socialització i de la transmissió dels
valors.
Aquest concepte de ciutat educadora doncs, ultrapassa l’escola, l’escola bressol o
l’institut, va més enllà, i ha de ser l’eix que vertebra polítiques com la gestió de l’espai
públic, que ha de ser molt més cuidat i amable; les polítiques de joventut i formació o
de participació, per posar-ne tres exemples de la necessitat de vincular de forma
transversal l’educació a tots els àmbits de gestió municipal, per continuar promovent
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una consciència a dins de l’Ajuntament i a la ciutat, per promoure valors cívics i de
pertinença.
Especial importància ha de fer-se en l’àmbit de l’etapa 0-3 anys, abandonada pel
govern de la Generalitat i cabdal per al desenvolupament de les persones, cal pensar i
planificar en ampliar l’oferta d’escoles bressol públiques de la ciutat, si s’escau,
pensant en futurs equipaments.
En aquesta ciutat doncs, l’educació ha de tornar a ser un eix prioritari de l’acció
municipal, per fer-ho, cal mantenir els instruments municipals englobats sota l’Institut
Municipal d’Educació i Treball (IMET), com element de gestió i concertació de
l’educació amb tots els actors: alumnes, famílies, entitats i organitzacions.
Finalment, no volem deixar de tenir un reconeixement a l’educació especial, clau per
garantir una igualtat real a totes aquelles persones amb altres capacitats, mitjançant el
Tegar, per tal d’arribar a la inclusió real, tant educativa com en la inserció laboral.

PROPOSTES
1. Defensa de l’educació pública i de qualitat a Vilanova i la Geltrú, contra qualsevol
intent de retallada dels serveis educatius, no es poden tancar aules o línies públiques
per sobre d’altres, de la mateixa manera que cal prioritzar baixar les ràtios davant dels
intents d’anar tancant línies dels centres educatius.
2. Treballar de forma ferma els valors col·lectius, mitjançant un programa de reforç als
centres conjuntament amb els docents, que englobi aspectes ètics, cívics i humans.
Que reforcin el sentiment de pertinença al grup, les seves responsabilitats i els
beneficis que això comporta cap a la societat en general, impregnant el programa de
ciutat educadora a tota la organització i la ciutat.
3. Exigir a la Generalitat fer front a les obligacions i competències en l’educació 0-3
anys, per planificar noves places públiques, per ampliar l’accés a famílies que no poden
accedir, també amb bonificacions i ajuts.
4. Continuarem treballant per ampliar i actualitzar cicles formatius d’acord amb les
necessitats reals i el nostre entorn econòmic, conjuntament amb la universitat i el
sector econòmic i social per tal de promoure insercions laborals i atendre les
necessitats de les empreses del territori.
5. Potenciar l’Escola Oficial d’Idiomes, i treballar per a que en els propers anys disposi
d’un equipament propi que permeti dotar-se d’un pla educatiu i incrementar el
nombre de places que s’ofereixin.
6. Mantenir el paper de l’Institut Municipal d’Educació i Treball com la peça central en
les polítiques d’educació i formació de la ciutat com element de gestió i concertació de
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l’educació amb tots els actors: alumnes, famílies, entitats i organitzacions i empreses
del territori. A les empreses, mitjançant conveni, oferir la possibilitat d’implantar des
de l’IMET cursets de coneixement del producte i captació de personal.
7. Donar continuïtat a tots els programes oberts des de IMET. Treballar per aconseguir
nous programes i millors recursos: cal incrementar el nombre d’actuacions de millora
de l’ocupació per a tothom, que es sumarien als programes, recursos i actuacions ja en
marxa d’orientació laboral, de formació i experienciació ocupacional i de la
intermediació per a la contractació en empreses: Espais de Recerca de Feina, Club de
la Feina, Borsa de Treball, FOAP, Joves per l’Ocupació, Fem Ocupació per a Joves,
Integrals, Prospecció, entre altres.
8. Mantenir el paper de la formació aeronàutica com un element singular de l’oferta
formativa a la ciutat.
9. Potenciar la formació nàutica vinculada a les futures activitats que s’ubicaran al Port,
gràcies al Pla Especial del Port, que cal continuar executant i gestionant des del
lideratge municipal conjuntament amb l’empresa pública Ports de la Generalitat.
10. Defensar la UPC a la ciutat i reivindicar el paper de ciutat universitària, com
element per a la projecció i promoció econòmica, això vol dir dotar-lo dels recursos i
de la planificació per evitar cap temptació de reduir la seva oferta formativa, i sol·licitar
un increment de la mateixa, amb dotació d’inversions al campus universitari de la
ciutat. També cal reivindicar un tractament diferenciat en la mobilitat del professorat i
alumnes per evitar que tinguin un greuge a l’hora d’escollir el campus de Vilanova i la
Geltrú.
11. Potenciar el Campus Universitari de la Mediterrània, com a instrument formatiu i
de divulgació científica especialitzada i com element de treball entre la ciutat i la
universitat, també com a porta per a l’especialització de la ciutat coma espai de
congressos especialitzats.
12. Continuarem defensant l’Escola Tegar com instrument per a l’educació i el treball
especial i inclusiu, per tal de reclamar majors dotacions econòmiques i oferir més
places.
13. Continuar desplegant a la ciutat itineraris i camins escolars, conjuntament amb
associacions i escoles, un element vinculat a recuperar els projectes de major
pacificació del trànsit, de dotar l’espai públic de més manteniment i de crear a la ciutat
àrees de baixes emissions al voltant de determinats espais, equipaments i zones de
tractament diferenciat.
14. Continuar treballant per a que les activitats extraescolars siguin també un element
de cohesió i formació de l’alumnat, destinant recursos per a l’accés o complementarho, per aquelles famílies que ho necessitin. Estudiar la introducció d’una setmana
blava escolar, vinculant una major presència del mar i la nàutica a les escoles i instituts
de la ciutat.
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15. Continuar dotant al Consell Escolar Municipal del debat i les reflexions per a fer de
la ciutat una ciutat educadora, amb escolta activa de les necessitats dels centres i
també per continuar treballant en la planificació de les mateixes.
15. Mantenir les inversions anuals en el manteniment dels centres públics educatius,
que hem recuperat des del PSC al govern, fent noves actuacions per a la seva eficiència
energètica.
16. Treballar perquè des de totes les administracions s’incrementin els recursos
destinats a ajuts pel material escolar i activitats en horari lectiu i extraescolars.
17. Desenvolupar nous programes de transició entre escola-treball per a gent que
abandona o acaba els seus estudis obligatoris.
18. Estudiar la viabilitat d’implementar a Vilanova i la Geltrú una escola d’hostaleria i
quina podria ser la seva ubicació, vinculada a aspectes socials.
19. Fomentar l’ocupació inclusiva amb visió de proximitat, en coordinació i
corresponsabilitat dels agents públics i privats, empreses i entitats, mitjançant els
programes PFI_Adaptat, TRÀNSIT, TIMOL i MATÍ.
20. Creació d’una borsa de treball jove i especialitzada: que els joves puguin estar
informats de les oportunitats laborals que sorgeixen d’una manera fàcil i directa,
mitjançant l’articulació de mecanismes que s’encarreguin de controlar legalment la
realització de contractes i d’estructurar l’oferta i la demanda d’un col·lectiu que s’ha
vist greument perjudicat.
21.Cal treballar amb les necessitats de les empreses de la ciutat per tal d’incentivar la
contractació indefinida i oferir i col·laborar en accions de formació i reciclatge.
22. Mantenir programes de cultura emprenedora a les escoles, vinculat també en el
sector de l’economia social i solidària.
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serveis socials
A Vilanova i la Geltrú encara hi ha moltes famílies que pateixen els efectes d’una crisi
global. Continuem amb el risc de mantenir una societat amb xifres de desigualtat que
cal combatre des de totes les institucions, també els Ajuntaments. Les polítiques
austericides dels governs del PP i a Catalunya de CiU-PdeCat-ERC han fet incrementar
llistes d’espera, retards en aspectes com la dependència, el desplegament de
polítiques de salut, mantenir tancats quiròfans, tot mentre es derivaven pacients a la
sanitat privada.
En plantejar els reptes socials de Vilanova i la Geltrú per als propers quatre anys i en un
mitjà termini, en la ciutat que tindrem i en la què volem tenir el 2030, cal, en primer
lloc tenir clar que la nostra ciutat no és aliena a les dinàmiques globals.
En aquest sentit, l’increment i la cronificació de les situacions de pobresa; l’augment
de les desigualtats; la complexitat de les situacions socials de moltes famílies; la manca
d’oportunitats per a determinats sectors de la població; i l’envelliment són
problemàtiques que existeixen, que han vingut per quedar-se i que els i les socialistes
volem combatre amb polítiques que ens condueixin al nostre objectiu d’una ciutat més
equitativa, amb més igualtat i, sobretot, amb benestar i qualitat de vida per a tothom.
Les qüestions socials són, com malauradament estem veient en els darrers temps, molt
susceptibles de ser utilitzades per moviments polítics populistes, que pretenen abocar
les culpes de situacions socials amb causes diverses i globals en uns determinats
col·lectius socials; que fan discursos basats en l’odi, però molt entenedors i fàcils de
“comprar” per una part de la societat que es sent vulnerable front l’amenaça de la
pobresa, l’atur i la manca d’oportunitats per a una vida digna.
Davant això, el PSC planteja un programa social de govern dirigit a una ciutat en la què
qualsevol ciutadà o ciutadana tingui les oportunitats necessàries per a una vida digna,
per a dur a terme el projecte de vida que desitgi, en base als seus mèrits, a les seves
capacitats i al seu esforç.
Això vol dir, per sobre de tot, generar des del govern municipal, i sempre que sigui
possible en col·laboració amb els agents econòmics i socials de la ciutat, estratègies
per prevenir situacions de risc de pobresa, d’aïllament i marginació social i de
desigualtats en general.
Una estratègia que no ha de ser responsabilitat únicament d’una regidoria de govern o
d’un departament de l’Ajuntament sinó que ha de ser l’objectiu motor del govern
municipal en la què d’una o altra manera han de participar totes les regidories i
regidors, cadascun promovent les actuacions concretes des del seu àmbit.
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La crisi econòmica viscuda fa uns anys va deixar en moltes famílies de la nostra ciutat
seqüeles de les que encara no s’han recuperat. Situacions de pobresa sobrevinguda
que es cronifiquen al llarg dels anys, accentuades per l’atur i la manca de perspectives
laborals. Situacions que es van tornant més complexes per l’acumulació de
problemàtiques socials molt diverses: manca de feina, deutes, pèrdua de l’habitatge
i/o dificultats d’accés al mateix, manca de recursos per accedir als serveis i béns bàsics
(alimentació, vestit i subministraments).
Els principals perjudicats per aquestes situacions són els infants que poden veure
marcada tota la seva vida per la manca d’oportunitats en la seva infantesa. Per això és
fonamental una política social preventiva i de detecció de situacions de risc. Una
política social capaç de fer font a les problemàtiques relacionades amb la pobresa
abans de que hagin esclatat amb tota la seva virulència. I aquesta ha estat, sens dubte,
una de les mancances de les polítiques socials en els anys de crisi, massa centrades en
la reacció, en proporcionar ajuts concrets en un moment donat però gens dedicades a
prevenir i detectar situacions de risc.
Per tant, per una ciutat més cohesionada i equitativa el 2030 necessitem una major
tasca de prevenció i de detecció de situacions de risc amb la infància d’avui i, en
conseqüència, majors recursos destinats al treball comunitari amb les famílies. Només
atenent els problemes des de la seva arrel evitarem que les situacions de vulnerabilitat
es cronifiquin i s’enquistin en determinats sectors de la nostra ciutat. Trencar aquesta
“espiral de pobresa” en què els fills hereten les problemàtiques socials dels pares per
manca d’oportunitats ha de ser un dels nostres objectius principals.
Un segon focus de les polítiques socials per a la Vilanova i la Geltrú de 2030 ha de ser
l’atenció a les persones soles. Es tracta d’un nou fenomen en augment en els darrers
anys que, si no es tracta d’una manera adient, pot generar importants problemàtiques
socials en el futur. Persones soles que han caigut en situacions de pobresa; a qui els hi
manca una xarxa de suport familiar i social i que, si no són ateses de manera adequada
des de les institucions, poden acabar en situacions de marginalitat de molt difícil
sortida.
I, sens dubte, un dels grans reptes de la nostra ciutat en els propers anys serà
l’envelliment de la població. L’increment del nombre de persones grans i de més
persones cada cop amb més edat, amb les necessitats socials i sanitàries que això
suposa en quant a la promoció de l’autonomia personal i a una adient atenció a les
situacions de dependència.
Es tracta, novament, d’un fenomen global que requereix d’unes polítiques decidides
d’atenció de qualitat, que necessiten de recursos importants que no es poden
escatimar, ja que, està en joc una vellesa digna i la tranquil·litat de les famílies.
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Es tracta, doncs, d’impulsar unes polítiques d’acció social basades en la garantia d’uns
drets i no en la caritat; en garantir oportunitats per a una vida digna per a tothom; en
aspirar al benestar i la qualitat de vida per a tots els vilanovins i les vilanovines i en
assegurar una atenció social de qualitat a qualsevol persona que la pugui necessitar en
qualsevol moment de la seva vida.
PROPOSTES
1.Incrementar els recursos destinats des de l’Ajuntament al treball social preventiu i
comunitari, amb professionals centrats únicament en aquesta tasca i reforçar la feina
que ja es fa amb escoles i instituts
2. Potenciar el model col·laboratiu entre serveis socials i els centres d’atenció primària
de salut per tal de que es converteixi en una veritable eina per frenar situacions de
vulnerabilitat.
Cal destinar, des de l’Ajuntament els recursos necessaris amb professionals dedicats
exclusivament a aquesta feina i cal intensificar la relació amb del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya perquè cregui en aquest model i hi aboqui els recursos
necessaris.
3. Mantenir i incrementar els recursos destinats a ajuts a la infància impulsats durant la
nostra etapa al govern de la ciutat com els ajuts a menjador que la Generalitat denega
a infants de famílies en situació de risc i usuàries dels serveis socials municipals i
continuar garantint, com a mínim, un àpat complet diari als infants de la ciutat també
en període de vacances escolars. Cal reduir la pobresa infantil, també a la ciutat.
4. Recuperar el programa “Hola Nadó!”, un programa que fa anys impulsava
l’Ajuntament entre les famílies que acabaven de tenir un fill i que ajudava a detectar
situacions socials de risc en el moment del naixement del nadó.
5. Incrementar, en funció de les creixents necessitats, el Servei d’Atenció Domiciliària
destinat a la gent gran en situacions de dependència, cal revisar el servei i millorar la
coordinació entre la institució que el presta i els serveis socials municipals per
incrementar la seva qualitat.
Es tracta d’un servei essencial, ja que, garanteix l’atenció a casa i allarga l’estada a la
llar de les persones grans en situació de dependència. Aporta benestar i tranquil·litat a
les famílies. Per tot això, el concebem com un dret subjectiu, que no pot estar vinculat
a les disponibilitats pressupostàries de cada moment. Així doncs, aquella persona que
ho necessiti ha de poder tenir aquest recurs en el mateix moment que sorgeix la
necessitat.
6. Treballar per a que la Generalitat incrementi el nombre de places públiques de
residència a la nostra ciutat. És evident, donades les llistes d’espera, la mancança de
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places de residència per a gent gran a la nostra comarca, fet que s’agreuja en el cas de
la places públiques.
7. Revisar els protocols i normatives municipals d’atenció social posant èmfasi en la
situació de les persones soles en situació de risc, que fins ara no eren tingudes en
compte, per tal d’actuar de manera ràpida sobre situacions de marginalitat de difícil
sortida.
8. Mantenir i incrementar els recursos, no únicament econòmics sinó en forma de
suport a l’organització d’activitats i en el seu dia a dia, a les entitats socials de la ciutat
que realitzen una atenció social molt important que complementa, en bona mesura,
l’actuació de l’administració.
9. Crear una Finestreta Única Social que permeti que els ciutadans i ciutadanes en
situació de vulnerabilitat, quan acudeixen a l’Ajuntament, no hagin d’estar anant d’un
departament a l’altre per a gestions diferents en funció dels diferents aspectes de la
seva situació: ajuts socials, ajuts a l’habitatge, ajuts relacionats amb la pobresa
energètica, entre altres. Cal millorar la coordinació i la feina conjunta entre els
diferents departaments de l’Ajuntament, de manera que, qualsevol persona que
necessiti diferents atencions de caràcter social pugui ser atesa des d’un mateix lloc i
per una mateixa persona, evitant, així, multiplicar les gestions del ciutadà fet que
incrementa l’angoixa ja existent en aquest tipus de situacions.
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salut
En referir-nos a l’àmbit de salut, cal tenir en compte dues vessants: aquella que es pot
dur a terme directament des de l’Ajuntament, les polítiques de prevenció i de
seguretat i les de promoció de la salut, per un costat; i aquella vessant relacionada
amb l’atenció sanitària, que depèn del govern de la Generalitat.
És en aquesta segona vessant en què la nostra ciutat ha estat i continua estant
maltractada pel govern de la Generalitat, amb unes infraestructures sanitàries amb
grans dèficits i que en cap cas responen a les necessitats d’una ciutat de la mida de
Vilanova i la Geltrú.
En aquest sentit, en els darrers anys, ens hem trobat un govern de la Generalitat de
Catalunya que no ha mostrat cap interès en les demandes i reclamacions que s’han fet
des de l’Ajuntament de la ciutat respecte a la necessitat, en primer lloc, de millorar els
serveis i infraestructures sanitàries existents i, en segon lloc, de fer les passes adients
per a la construcció del nous hospital comarcal a Vilanova i la Geltrú. Hem pogut
constatar que les prioritats del govern de la Generalitat en cap cas passaven per
millorar l’atenció sanitària dels veïns i veïnes de la nostra ciutat i comarca.
Malgrat que sota el lideratge del PSC al govern municipal es va crear la Plataforma per
la Sanitat Pública al Garraf, formada per governs comarcals, grups polítics, entitats i
associacions relacionades amb la salut, les demandes en relació al nou hospital, a la
reobertura dels Centres d’Atenció Primària a la ciutat els caps de setmana per evitar el
col·lapse dels serveis d’urgències als centres hospitalaris... no han tingut cap resposta
per part del Departament de Salut.
Pel que fa a les polítiques de salut pública que depenen directament de l’Ajuntament,
la vessant de la promoció té una llarga trajectòria, reconeguda per altres
administracions, especialment, pel que fa al treball amb la infància promovent hàbits
saludables en col·laboració amb els centres educatius de la ciutat.
La vessant relacionada amb la protecció de la salut, les inspeccions en establiments de
venda de productes alimentaris i de restauració de la nostra ciutat, així com, el control
de plagues, és una altra de les actuacions que es duen a terme des de l’Ajuntament,
tan important com desconeguda i que en els propers anys caldria potenciar. Es tracta,
sens dubte, d’un servei que beneficia el conjunt de la ciutadania, protegint la seva
salut i vetllant per la seva seguretat.
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PROPOSTES
1. Continuar reclamant al Departament de Salut la construcció del nou hospital
comarcal a Vilanova i la Geltrú, així com, reclamar la millora dels serveis i equipaments
sanitaris ja existents a la nostra ciutat.
2. Millorar l’accessibilitat en transport públic a l’actual hospital de referència,
especialment a les nits, festius i caps de setmana.
3. Lluitar i negociar amb el govern de la Generalitat per recuperar el servei d'urgències
els caps de setmana al Centre d'Atenció Primària de Sant Joan per evitar la
concentració de pacients al servei d'urgències de l’Hospital de Sant Antoni.
4. Impulsar i potenciar les activitats de promoció de la salut que es realitzen amb
infants i joves des del departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú. Encetar nous programes relacionats amb noves problemàtiques sanitàries com,
per exemple, el consum d’alcohol entre els més joves.
5. Potenciar i destinar més recursos als serveis relacionats amb la protecció de la salut
que es duen a terme des de l’Ajuntament. Revisar els protocols i endurir el règim
sancionador a aquells establiments que no compleixin la normativa sanitària. Així
mateix, crear nous mecanismes de reconeixement de la qualitat d’aquells establiments
que sí que compleixen amb els protocols i la normativa sanitària.
6. Continuar desplegant accions i activitats per al foment d’hàbits saludables i de bona
alimentació.
7. Continuar col·laborant amb les entitats de la salut de la ciutat.
8. Mantenir i potenciar les accions per a la reducció de drogodependències i altres
addiccions, mitjançant accions de prevenció i informació, especialment entre els
sectors més vulnerables i els infants i joves.
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infància i adolescència
La infància és una etapa d’importància cabdal per al posterior desenvolupament de
l’experiència vital i cal treballar per combatre situacions de pobresa i de privació, com
es reflexa en l’apartat de serveis socials, així com per garantir plenament els drets dels
infants de la nostra ciutat. És per això que creiem que cal multiplicar els esforços que
es fan des del govern municipal per protegir els infants i adolescents i garantir els seus
drets.
PROPOSTES
1. Cap infant en situació de vulnerabilitat ni de pobresa, aquesta ha de ser una
premissa per aquests col·lectius.
2. Elaboració del nou Pla Local d’Infància i Adolescència.
3. Creació d’un consell municipal d’infants.
4. Aprofundir en els convenis amb els centres d’esplai de la ciutat. La funció de cohesió
i d’educació en el lleure que fan aquestes entitats i la transmissió de valors ha de
formar part de la idea de ciutat educadora.
5. Reivindicar una major oferta de places d’escola bressol i que la Generalitat
assumeixi les seves responsabilitats en aquest àmbit.
6. Planificar i ampliar l’oferta d’escoles bressol públiques de la ciutat, si s’escau,
pensant en futurs equipaments, en el marc del Pla d’equipaments.
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gent gran
Ens des dels ajuntaments que ens correspon donar resposta a situacions sovint
invisibilitzades per evitar l'empobriment de les persones grans i garantir una bona
qualitat de vida en aquesta etapa de la vida, tal i com reflecteixen les propostes que
fem a salut i serveis socials.
D’altra banda, l’envelliment no s’ha d’entendre com un fet negatiu o com una malaltia
sinó com un procés normal que afecta la totalitat de la població i té lloc en diversos
aspectes. La vida activa, la correcta alimentació, l’exercici físic i la participació en la
societat tenen un paper vital a l’hora de prevenir malalties i de millorar la qualitat de
vida de les persones grans. Els experts coincideixen a assenyalar que la clau és no
deixar mai d’aprendre, no deixar de participar en la societat i no abandonar en cap
moment, sempre que sigui possible, les relacions familiars i les relacions socials. És per
això que cal incorporar a la vida quotidiana de les nostra ciutat una major presència de
la participació activa de la gent gran i cal pensar i executar propostes expressament
adreçades a aquesta finalitat.

PROPOSTES
1. Creació, en col·laboració amb les entitats de la ciutat que ja hi treballen, d'un
programa específic per detectar i respondre a situacions de pobresa entre la gent gran.
2. Impulsar el Carnet Actiu de la gent gran, augmentant el nombre d’ establiments i de
serveis municipals adherits.
3. Elaborar una guia anual de recursos i serveis per a Gent Gran
4. Incrementar els programes adreçats a la gent gran activa.
5. Continuar treballant, conjuntament amb col·lectius de gent gran, associacions i
altres plataformes, les reivindicacions del col·lectiu de gent gran en tots els àmbits que
els afecten, amb una interlocució constant des de l’Ajuntament.
6. Treballar en aspectes relacionats amb l’accés a l’habitatge amb fórmules com el
cohousing, cooperatives i pisos amb serveis per a gent gran, l’objectiu principal, però,
és envellir a la llar.
7. Reforçar els programes de suport per a fer petites reformes i adaptar habitatges de
la gent gran.
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8. Mantenir i ampliar els programes de prevenció en situació de risc per a les persones
grans, com pot ser la soledat o situacions de violència.
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ciutat feminista, cívica i solidària
En relació a la igualtat, la nostra companya socialista, Carmen Alborch, abans de morir,
reclamava que el feminisme havia de ser declarat patrimoni de la humanitat. Nosaltres
els socialistes a Vilanova i la Geltrú també hem de fer bandera del feminisme, ja hem
expressat varies vegades Vilanova i la Geltrú ha de ser Ciutat Feminista. Al llarg
d’aquests anys hem fet front també a l’abordatge de la diversitat sexual i de gènere
amb l’obertura d’una oficina per atendre a l’atenció a les persones LGTBI i amb la
redacció del pla de diversitat sexual, s’ha cercat i consolidació un equipament
municipal com a seu del casal de dones, el projecte partenatges i polítiques de
prevenció de la violència de gènere.
No podem oblidar la convivència i el civisme, la complexitat de les societat modernes
fa que les ciutats esdevinguin espais de confluència de necessitats diverses. La
convivència suposa compartir espais, i una interacció constant entre les persones on
poden generar-se i confluir multitud de situacions, i és aquí on pot sorgir el conflicte.
Cal doncs poder disposar de pautes, normes que permetin compartir aquests espais.
Hem posat en marxa la figura dels agents de civisme que actuen en l’espai públic,
treballant en coordinació amb via pública i la policia local, però cal encara més
recursos en aquest àmbit.
També hem posat en marxa un projecte de diàleg entre les diferents comunitats
religioses per afavorir la convivència.
Finalment, també englobem aquí l’acció de cooperació i solidaritat. Com a ciutat
solidària mantenim un compromís amb la solidaritat internacional, la cooperació al
desenvolupament i el foment de la pau, de la mà d’entitats i organitzats de la ciutat
que treballen en aquest àmbit.
Aquest teixit és fonamental per a mantenir aquests valors. Durant aquests anys hem
treballat conjuntament en l’elaboració del Pla director de cooperació i solidaritat. Les
recents crisis migratòries al Mediterrani han evidenciat que el paper de les ciutats ha
estat i serà clau en les polítiques de cooperació.
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PROPOSTES

ciutat feminista
1. Continuar fent de l’espai d’equitat un punt per informació i atenció a les dones amb
assessoria jurídica i psicològica, amb tallers de resiliència per infants i adolescents en
situació de violència masclista.
2. Desplegar el protocol municipal d’accions contra la violència de gènere i dotar-lo de
més recursos.
3. Vetllar per mantenir la comissió de seguiment de violència masclista, on coordinem
el treball per prevenir la violència masclista amb els treballadors/es municipals, la
policia local, els mossos d’esquadra, el consorci sanitari del Garraf, equip d’atenció
primària de Vilanova, equip d’atenció de salut sexual i reproductiva, centre de salut
mental, el programa de suport a primària, amb els serveis socials, l’espai d’equitat,
l’oficina jove, col·legi d’advocats i advocades, la fiscalia, el jutjat d’instrucció de
violència masclista, el jutjat de guàrdia i les entitats de la ciutat que treballen en
l’abordatge de la violència de gènere.
4. Realitzar tallers de sensibilització en els centres educatius Relacions lliures de
violència, i amb la formació específica pels professionals municipals sobre violència
masclista.
5. Consolidar les jornades formatives sobre violència vers les dones, actes al voltant 25
novembre i el 8 de març.
6. Continuar treballant en la línia de la feina feta amb l’elaboració conjuntament amb
les entitats de la ciutat del Protocol per unes festes lliures d’agressions masclistes i
amb la necessitat d’implicar els sectors econòmics de la ciutat (operadors d’oci
nocturn de la ciutat).
7. Revisió del protocol per la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de
sexe a l’ajuntament.
8. Continuar apostant per millorar els serveis d’atenció a les dones i els fills de les
víctimes de violència masclista.
9. Elaboració d’una ordenança en contra de la prostitució, dels proxenetes i dels
homes que recorren a la prostitució. Els i les socialistes som clars en aquest tema
estem per l’abolicionisme, no volem que es mercantilitzi amb els cossos de les dones.
10. Desplegar les accions del pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.
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11. Incrementar el suport al teixit associatiu de la ciutat que treballen en l’àmbit de les
polítiques d’igualtat.

convivència i civisme
1. Mantenir el servei de mediació com una eina eficaç per resoldre els conflictes que
es generen a l’espai públic o a les comunitats de veïns.
2. Incrementar els agents de civisme, 2 agents de civisme per barri, recollint
incidències, informant i sensibilitzant a la ciutadania. Hauran de realitzar aquesta tasca
amb estreta col·laboració amb la Policia Local i el departament d’espai públic.
3. Invertir més recursos en el manteniment de l’espai públic, si tenim parcs, jardins,
carrers, parets... endreçades facilita la convivència i el civisme, aquest és un àmbit a
treballar conjuntament amb l’àrea de manteniment i espai públic.
4. Reprendre el projecte que vam iniciar els socialistes amb el WOMART per recuperar
espais públics, per dignificar-los i fer present l’art i la cultura al carrer.
5. Desenvolupar acciones, programes i campanyes que afavoreixin el civisme, implicant
especialment a les entitats i als centres educatius de la ciutat, ja que juguen un paper
important com a generadores i transmissores de valors.
6. Fomentar i mantenir la convivència a la nostra ciutat per afavorir la diversitat teixint
complicitat amb totes les entitats.

cooperació i solidaritat
1. Recolzar les entitats de la ciutat que treballen en cooperació, solidaritat i pau,
executant el Pla director de cooperació i solidaritat.
2. Mantenir i consolidar els recursos econòmics que es dediquen a l’execució de la
cooperació i la solidaritat.
3. Impulsar accions amb banca ètica i cooperatives dedicades a accions i economia del
bé comú.
4. Assumir el compromís de mantenir accions de cooperació al desenvolupament i
drets humans en l’acció municipal.
5. Continuar treballant per a que les empreses i proveïdors municipals estableixin
acords i compromisos sobre drets humans, econòmics i socials.
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cultura
La cultura és pel PSC un element d’integració i de cohesió social i com un element
generador d’ocupació i promoció de la ciutat.
Cal que la cultura, entesa en un sentit ampli, tingui vocació de ser un element
d’integració i cohesió social, especialment als barris de la ciutat. Cal capgirar part de la
política cultural que estem fent a Vilanova. No hem de treballar només amb la idea
que cal continuar programant en els equipaments culturals (teatre, auditori,
museus...), sinó que cal reforçar i buscar nous vincles amb la ciutadania per apropar la
cultura a la ciutadania.
Aquests nous vincles per fer de la cultura un element socialitzador i de cohesió social
els hem de buscar i trobar en els barris, és per aquest motiu els centres cívics haurien
de jugar aquest paper, haurien de formar part d’una xarxa d’equipaments culturals als
barris.
Les biblioteques també han estat elements claus en la política cultural de la ciutat, al
llarg del 2017 les biblioteques de la ciutat van tenir prop de 248.000 visitants són
equipaments de referència per la ciutadania. Equipaments que compleixen, no només
una funció de facilitar informació, sinó que són veritables centres culturals i que volen
garantir la igualtat d’oportunitats (clubs de lectura diversos, exposicions, activitats de
foment lector per nens i per joves dins de la biblioteca i en col·laboració amb les
escoles, formació d’accés a les noves tecnologies, vermuts musicals, exposicions,
promoció escriptors locals, univers Internet, rutes culturals i literàries per Vilanova,
projecte Biblioteca pública i escola, Bibliomercat, servei de biblioteca centre Masbau,
al CAPI Baix a Mar i a la residència els Josepets, biblioteques inclusives amb el projecte
de Lectura en veu alta per persones amb discapacitat visual en col·laboració amb
l’ONCE o lectura per a joves amb trastorns mentals... ). En aquest sentit, crec que cal
continuar enfortint el sistema de lectura pública de la ciutat com a garantidor de la
igualtat d’oportunitats, pel volum de població de Vilanova i la Geltrú caldria que la
xarxa de lectura pública de Vilanova es dotés d’una nova biblioteca.
L’escola municipal d’art i disseny i el Conservatori de música també han estat
equipaments educatius i culturals de referència, el seu creixement en els darrers anys
ha estat important, tot i que en el cas del Conservatori de música no hem pogut donar
resposta en aquests darrers anys a totes les demandes. Aquests equipaments també
han d’estar al servei d’aquesta funció socialitzadora i de cohesió social. Hem
d’apropar-los als infants i joves per tal de potenciar la seva formació artística, en
aquest sentit en aquests dos darrers anys hem iniciat diversos projectes de
col·laboració amb els instituts, cal continuar treballant amb els centres educatius per
ser instruments facilitadors de la formació artística dels joves a la ciutat.
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Al mateix temps tant el conservatori de música com l’Escola d’art i disseny són espais
de formació de nous creadors, nous talents, espais que han de potenciar i incentivar
nous projectes artístics, en aquest sentit cal crear una dinàmica de treball molt més
estreta i entrelligada entre aquests equipaments i La Sala (com a centre d’art
contemporani), L’Auditori i el Teatre i Neàpolis, per afavorir un districte cultural que
sigui un motor econòmic de la ciutat.

PROPOSTES
1. Repensar la funció dels centres cívics per esdevenir equipaments de participació i
d’agitació cultural en cadascun dels barris de la ciutat.
2. Planificar la construcció d’un equipament cultural, que aculli també funcions de
tercera biblioteca al barri de Mar, d’acord amb el Pla d’equipaments de ciutat pels
propers anys.
3. Continuar treballant des del Conservatori i de l’escola d’art i disseny amb els centres
educatius per ser instruments facilitadors de la formació artística dels joves a la ciutat.
4. Treballar un Pla de treball conjunt entre el Conservatori de música, Escola d’art i
disseny, La Sala, l’Auditori, el Teatre i Neàpolis amb l’objectiu que en aquests
equipaments treballin en la redacció d’una proposta de treball que vinculi la formació,
creació, producció, exhibició i creació de noves oportunitats empresarials en el camp
artístic.
5. Implementar a l’Escola d’Art un cicle formatiu de Grau Superior de realitat Virtual i
augmentada per afavorir el sector tecnològic de la ciutat i la possibilitat de crear xarxes
d’empreses a mig i llarg termini.
6. Redacció d’un Pla estratègic per l’Escola d’art i projecte per fer una reforma de
l’edifici de les Casernes on està ubicada l’Escola.
7. Treballa per reconèixer La Sala com a Centre d’art contemporani per la Generalitat
de Catalunya i al mateix temps esdevingui un espai de laboratori, assaig i promoció
dels nous creadors de la ciutat.
8. La nostra ciutat compta amb un ric patrimoni cultural disposem de 6 espais
museístics (Balaguer, Papiol, Far, Torre Blava, Masia Cabanyes, Museu del Ferrocarril),
més altres espais que també tenen un valor patrimonial indiscutible (Adarró, l’espai
dels tints, la llotja del peix...). Aquest ric patrimoni ha de servir no tan sols per
posicionar la ciutat com un referent en l’àmbit cultural, sinó també com un motor en
l’àmbit del turisme cultural. Per això és necessari definir una política comuna pel que
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fa al patrimoni de la ciutat i adreçada al mateix objectiu i l’execució del Pla de
patrimoni de Vilanova i la Geltrú.
9. Crear un únic organisme que dirigeixi i gestioni el patrimoni cultural de la ciutat i
que permeti crear un discurs clar, concret i compartit pel que fa al patrimoni cultural
de Vilanova i la Geltrú.
10. Fer que els museus siguin molt més permeables, siguin espais generadors
d’activitats culturals que atraguin aquest turisme cultural que volen generar. Hem de
compartir al 50% la tasca de donar a conèixer els museus a nivell internacional amb la
d’apropar-los al gran públic. Per això caldrà invertir en noves tecnologies que els facin
atractius i accessibles als diferents públics. El diàleg cultura/promoció s’ha començat a
capgirar els darrers anys, i cal continuar treballant en aquesta direcció que hem
encetat.
11. Treballar per a que el Far esdevingui una secció del Museu Marítim de Barcelona
això ens permetria posicionar-nos com un espai museístic a nivell nacional, i al mateix
temps enfortiria el turisme cultural a la nostra ciutat
12. Caldrà dotar tots els equipaments culturals d’un pla de manteniment d’aquests
dotant-los de recursos necessaris per fer manteniment.
13. Continuar treballant per recuperar la memòria històrica de la nostra ciutat, a partir
de la feina i embranzida d’aquests darrers anys.
14. Dotar a la ciutat d’un equipament multifuncional com a espai jove, però també
dedicat per actuacions de gran format o esdeveniments de ciutat.
15. Continuar en la cerca de recursos per a l’execució del projecte de la Casa de la
Festa als Josepets.
16. Promoure la relació entre l’educació i la cultura en àmbits dedicats als
ensenyaments artístics (teatre, dansa, música, arts visuals...) a les escoles i instituts de
la ciutat, de la mà de les Escoles d’Art i Disseny i de Música, potenciant el treball
cultura/escola.
17. Continuar amb futures accions del programa Womart (murals artístics a l’espai
públic) com el que vam fer a la plaça del Mercat.
18. Continuar amb l’oferta artística i de recursos econòmics i tècnics del FIMPT, i si és
possible, incrementar-ho i continuar treballant amb la resta de festivals de la ciutat.
19. Mantenir els programes com Singulart per al foment de la creació, producció i
exhibició d’espectacles professionals i estendre-ho a la resta de disciplines culturals
com elements per a la producció d’oportunitats emprenedores.
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20. Desplegar i dotar de recursos el Pla de promoció de lectura.
22. Dotar de recursos per continuar fent de les biblioteques de la ciutat, veritables
centres d’accés a la informació i la cultura.
23. Continuar amb la reflexió per a la millora del cicle festiu de la ciutat i del seu
model, conjuntament i de la mà de les entitats, per mantenir una de les mostres de
cohesió i d’identitat.
24. Recuperar una línia de publicacions de l’Ajuntament, amb un consell d’edicions.
25. Potenciar i mantenir el paper del Centre de Normalització Lingüística.
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esports
La pràctica de l’esport és un element fonamental d’identitat per a molts vilanovins i
vilanovines. Per al PSC el món de l’esport cal interpretar-lo mitjançant cinc eixos: com
a factor socialitzador i educatiu. Integració I generació de valors, emmarcat en la
proposta de ciutat educadora, però també com un element formatiu, amb els cicles
formatius dedicats a l’activitat física i esportiva. Vinculat a la salut i amb la promoció
d’hàbits de vida saludable, també com una activitat econòmica, com a eina per a la
creació de nous llocs de treball i com a eina per la promoció de Vilanova i la Geltrú, i
finalment, el reconeixement de les entitats i clubs esportius, amb el seu treball
voluntari, pal de paller de l’esport a la ciutat.
Per un altre costat els darrers anys no s’ha planificat nous equipaments per a la
pràctica esportiva i els actuals equipaments no han estat degudament posats al dia i
amb un manteniment constant, tot i això, en els darrers anys i mentre el PSC va ser al
govern vam impulsar, d’acord amb la idea de planificar una ciutat esportiva:


Execució del circuit de ciclisme planificant l’any 2010



Camp de rugbi – camp de gespa



Renovació de les pistes d’atletisme



Renovació de la gespa del camp municipal de futbol

Però cal cercar un nou equipament esportiu que doti a la ciutat dels espais necessaris
per a la pràctica esportiva, en el marc d’un Pla d’equipaments de la ciutat fins a l’any
2030, que permeti planificar les necessitats i prioritzar les inversions els propers anys,
aquest equipament cal que tregui pressió a l’edifici de les Casernes a la vegada que es
continuen fent inversions pel manteniment de tots els equipaments esportius, i també
d’aquells espais menors, com pistes de barri en parcs i places dedicats a l’esport no
professional i també els espais dels centres escolars.

PROPOSTES
1. Elaborar un mapa d’equipaments esportius que s’adeqüi a les necessitats actuals de
la millor manera possible, tenint en compte els espais de pràctica esportiva escolars i
també altres espais d’ús lliure, com alguns parcs de la ciutat amb instal·lacions
esportives (plaça Xoriguer, plaça Pobles d’Espanya, pistes de Ribes Roges, circuits
esportius a la platja i al passeig i en rutes sobre camins i altres espais al voltant de la
ciutat).
2. Planificar un nou equipament poliesportiu de mitjà-gran format, per tal de donar
resposta a les demandes dels clubs, en el marc del Pla d’equipaments de la ciutat.
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3. Treballar pel manteniment dels equipaments esportius, especialment aquells edificis
que requereixen de més manteniment i tenen més demanda.
4. Foment de la pràctica esportiva en la vida diària de ciutadans i ciutadanes.
5. Treballar propostes referents als valors de l’esport per sobre de la competició.
Reconèixer esportistes i entitats que treballen aquest valors.
6. Potenciar els programes d’ajut social (beques) especialment entre la gent gran i els
col·lectius que fan un us terapèutic de l’esport.
7. Facilitar la pràctica d’activitats esportives relacionades amb la nàutica especialment
entre els escolars, tal i com s’ha començat a assajar a l’IES Baix-a-Mar.
8. Treballar propostes, si és possible, amb els municipis de la comarca per optimitzar
l’ús de les instal·lacions esportives.
9. Potenciar els esdeveniments esportius que puguin donar projecció turística i/o
oportunitat de generar ingressos a la ciutat.
10. Promoure el voluntariat esportiu facilitant la formació dels seus agents.
11. Facilitar els contactes entre el comerç i les empreses locals amb les entitats
esportives tot cercant possibles col·laboracions o patrocinis.
12. Fer la façana marítima un espai practicable per a l’esport tot l’any, amb
manteniment d’instal·lacions i equipaments.
13. Treballar, en el concepte de ciutat educadora, per a la promoció de l’esport
escolar, conjuntament amb escoles i clubs esportius.
14. Crear un pacte comarcal pel foment de l’esport tant en edat escolar com de lleure.
15. Promoure la formació de tècnics/ques per a donar resposta als canvis legals.
16. Foment, encara més, de la participació de les dones en les activitats esportives a la
ciutat i en la gestió de clubs, dotant-les de recursos i eines de formació i gestió.
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joventut
Des de la JSC volem exposar que cal avançar-nos i abordar els reptes que Vilanova i la
Geltrú ens proposa per tal d’aconseguir que aquesta sigui una ciutat jove i agradable
pels ciutadans i ciutadanes. Els i les joves socialistes creiem que és el moment de ser
ambiciosos i buscar nous horitzons, sense oblidar-nos de seguir un model de societat
progressista, on la igualtat, la solidaritat i la fraternitat tornin a ser troncals en les
decisions polítiques. L’atur i la precarietat són dues pedres que pesen a gran part dels i
de les joves de la nostra ciutat i pensem que aquest ha de ser un dels nostres grans
eixos.
No ens podem oblidar de tots els joves que han de marxar fora de la nostra ciutat, del
nostre país, per tal de poder seguir amb la seva vida, d’emancipar-se. Vilanova i la
Geltrú ha de garantir que el futur es pugui quedar aquí. Els joves creiem que, per tal de
poder garantir aquest futur, s’ha de canviar la manera de veure les coses i replantejarnos el nostre model de ciutat. Hem d’entendre que la indústria i el comerç són pilars
bàsics i fonamentals per a impulsar-la creació de treball i com a tal s’han de recolzar i
donar facilitats per a la seva inclusió i dedicació en la nostra ciutat. Pensem també que
cal aprofundir en la democratització de les institucions, establint mecanismes
d’implicació dels ciutadans i que aquest posteriorment en puguin rendir comptes
envers l’actuació política desenvolupada. Creiem en un pas imprescindible per millorar
la salut del sistema democràtic. Es per això que considerem que aquest és el moment
de pensar en quin futur volem, de ser a l’avantguarda dels reptes que vindran i
recuperar el lideratge social que Vilanova i la Geltrú ha perdut.
PROPOSTES
Habitatge jove
1. Promoure noves actuacions d’Habitatge públic per a joves, promovent la diversitat
en la tinença i treballant també fórmules cooperatives, i amb ajuts per al pagament de
lloguer adreçats a joves.
2. Promoure la rehabilitació d'habitatges existents, amb ajudes i desgravacions si
comporten un contractes de lloguer per a col·lectius com els joves.
3. Promoció de la masoveria urbana i altres models innovadors.
Participació, oci i associacionisme jove
4. Continuar potenciant els serveis de l’Oficina Jove.
5. Creació d’un Consell Municipal de Joventut. Amb la creació d’aquest consell es podrà
tenir en compte la realitat dels joves de la ciutat, el seu dia a dia i les seves necessitats

29

i que facilitin la formulació pública d’opinió juvenil que sigui mínimament vinculant en
la presa de decisions.
6. Sistema de suport a projectes generats pels joves, individualment o col·lectivament
(potenciar la informació per tal que activitats de projectes a altres nivells i fomentats
per altres institucions i/o empreses arribin als centres educatius.)
7. Potenciació de recursos educatius per l’acció preventiva i de promoció de valors i
hàbits saludables entre els joves.
8. Extensió de les zones verdes a més d’un millor manteniment d’aquestes, i de
campanyes adreçades als joves pel seu bon ús.
Esport jove
9. Facilitar l’accés a instal·lacions i centres esportius per tal que els joves puguin
gaudir-ne.
10. Donar suport a totes aquelles entitats que vetllin per treballar els valors del
respecte, constància i companyerisme en les seves activitats desenvolupades. Informar
de l’oferta esportiva existent a la zona.
11. Mancomunar espais esportius per tal d’ampliar el ventall pels nostres joves i
facilitant l’accés al coneixement de nous esports i valors.
Salut jove
12. Generar campanyes de prevenció en els temes de salut on els joves tinguin un risc
d’exposició més elevat; sent presents a tot el territori a través de punts de trobada o
de la xarxa.
13. Tractar temes educatius sobre la sexualitat, prevenció de riscos, ETS i mètodes
anticonceptius als centres educatius.
14. Tractar la violència masclista als centres d’ensenyament per eradicar des de la
base.
Educació
15. Adaptar tots els centres educatius i espais per a joves per a persones amb
discapacitat; no només els ascensors són importants, també cal preocupar-se de les
instal·lacions internes.
16. Eliminar progressivament els barracons a les escoles i instituts de la ciutat (cas
flagrant del IES Lluch i Rafecas).
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17. Promoure la cultura com a mitjà d’educació dins dels centres: visites a museus,
teatres, etc.
18. Evitar que la ràtio d’alumnes per centre i classe sigui superior a l’adequada, evitant
tant com es pugui la massificació dels nostres centres.
19. Treballar per un model d’escola plural i tolerant, fomentant uns valors plenament
democràtics.
20.Impulsar polítiques educatives per tal de treballar en la eradicació de
comportaments sexistes, transfobics, anti-LGTBI, etc.
21.Potenciar la utilització del transport públic per arribar als centres educatius.
22.Promoure les relacions intergeneracionals i el respecte mutu, mitjançant xerrades,
tallers i visites on hi puguin participar gent de diferents generacions.
23.Donar suport i promoure les accions preventives dels bons hàbits saludables en el
centres escolars, mitjançant campanyes d'educació sexual i alimentació.
24.Promoure aules d’acollida en horari extraescolar, amb un increment de
professionals que permeti una millor integració a la nova ciutadania.
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3. transició ecològica, territori i espai públic
urbanisme socialment responsable, dret a l’habitatge,
ciutat verda i sostenible i un espai públic net i endreçat

urbanisme
Els darrers anys hem començat a planificar la ciutat amb l’inici de la redacció de l’avanç
del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per definir l’estratègia urbanística
general per a la Vilanova i la Geltrú dels propers anys, amb un programa de
participació ciutadana. L’any 2015 era un dels temes cabdals que ja havíem reclamat el
mandat anterior. Poca feina s’havia fet. Vam iniciar la creació d’una Comissió de
seguiment amb els grups polítics, per posar sobre la taula elements estratègics del
proper planejament.
Els futurs canvis de la Llei d’urbanisme, amb una legislació que comportarà un canvi de
paradigma, amb el nou planejament territorial, fa que el proper mandat sigui clau per
acabar l’embranzida a aquest document i iniciar la tramitació del nou POUM.
Hem revisat i redefinit el sector de l’Eixample Nord. A curt termini finalitzarà la
planificació d’aquest espai, un cop desbloquejada tota la tramitació. Amb una àmplia
majoria, s’acorda posar fi al sector i desprogramar-lo, reordenar el sector i dividir-lo
en diversos mantenint una coherència. A mesura que la ciutat ho necessiti, s’anirà
desenvolupant de forma racional i independent. Ens ha de permetre donar resposta a
necessitats d’espais per a activitat econòmica, equipaments, zones verdes... Aquesta
planificació ens permetrà protegir i blindar finalment la Platja Llarga que continua sent
sòl urbà edificable i complir amb els convenis urbanístics signats en el seu moment. Cal
recordar que als futurs sectors, no només hi va habitatge, bona part del sòl és per
generar activitats econòmiques i també, obtenir sòls per a futurs equipaments com
l’Hospital o que el 40% de l’habitatge sigui protegit. Mentre això no passa, cal treballar
amb els propietaris per reduir els seus costos, per això vam treballar en la proposta de
disminuir l’IBI. També hem desbloquejat el Consorci Eixample Nord, i a més, hem
reduït notablement el seu cost econòmic.
Mentre no disposem d’un nou POUM continuem amb les modificacions de
planejament, sense alterar el model ni l’ordenació de la ciutat: ens permet actualitzar i
avançar documents necessaris, resoldre conflictes urbanístics i evitar costos econòmics
importants i fer possible que es generi activitat econòmica al municipi. Per exemple:
usos hotelers al centre de la ciutat, elaboració del catàleg de masies, eliminació del
PERI Cap de Creu i creació d’un nou Pla de millora al sector, actualització i reciclatge de
polígons industrials com a Masia d’en Barreres, execució de les previsions del Pla
Especial del Port, plans especials per ordenar activitats, Plans especials de masies,
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revisió del PERI Pirelli-Mar, la reordenació de tot el sector Padruell i la creació d’un
corredor verd entre la ciutat i el Parc del Garraf...
Al llarg del mandat hem mantingut interlocució i hem facilitat tots els tràmits per
recuperar aquelles zones que van quedar aturades per la crisi i que suposaven una
mala imatge de la ciutat, a més d’un perill. L’Eixample de Mar, que ja es troba en
marxa i amb un Pla Especial revisat d’acord amb les noves necessitats de la ciutat.
Aquesta mateixa política s’ha dut al Llimonet, a on després d’anys s’ha tornat a
revitalitzar i al Sant Jordi, Solicrup o la Carrerada, acabar els barris és una prioritat
abans de llançar nou sòl, però també integrar-los i fer un bon manteniment, així, per
exemple, en aquests espais està pendent resoldre aspectes com el parc de Solicrup,
tancat des de fa anys o bé el destí dels equipaments de les Calderes o Solicrup, que
som partidaris de buscar la col·laboració amb el sector privat, entitats o altres
associacions que permetin fer inversions importants per tal de donar-hi nous usos
públics.
Finalment, volem protegir el nostre patrimoni. La ciutat consolidada cal cuidar-la,
mantenir la nostra tipologia de nuclis antics i l’Eixample Gumà i el barri de Mar. Per
això abans de la nostra expulsió del govern vam començar a desencallar el Pla de
Catàleg del patrimoni arquitectònic i natural, que va estar aturat entre 2011 i 2015.
També proposem recuperar el Pla de millora del Nucli Antic pel que fa a la millora de
l’espai públic, eliminada sense consens per CiU l’any 2011 i que ha suposat una
degradació de l’obra realitzada.
També caldrà continuar treballant en plans de barri, donant sortida a necessitats que
encara tenim presents: continuar treballant per a la millora integral de la façana
marítima, però també del barri de la Marina amb una planificació molt més integral i
especialment, en accions de millora a la via pública a barris oblidats: Tacó, Molí de
Vent, Sant Joan, la Collada-Sis Camins, Fondo Somella... però també d’aspectes
estratègics com la imatge de les entrades a la ciutat.
L’ordenació del territori és un dels elements clau per a la formulació del nostre model
de ciutat. Vilanova i la Geltrú ha sabut aprofitar els canvis urbanístics per reequipar-se,
millorar els espais públics i també millorar la ciutat. Ja fos en nous barris o bé,
intervenint en operacions de millora i rehabilitació urbana.
I també hem volgut fer-ho de forma diferent i participativa. L’any 2018 vam crear un
Consell assessor urbanístic que el nou govern també ha desat en un calaix.
L’urbanisme social que volem passa per una proposta d’una ciutat més verda,
sostenible, però també que doni respostes a les necessitats de resolució d’aspectes
com valorar el sòl no urbanitzable; les urbanitzacions il·legals; problemàtiques
urbanístiques no resoltes encara; la dotació de sòls per equipaments o l’habitatge
social; o bé la necessitat de sòl per activitats econòmiques. I com el canvi climàtic, la
mirada de gènere, el paisatge, la nova mobilitat, la producció d’energies renovables, la
mirada dels infants, la salut o altres conceptes poden generar un nou POUM que
busqui un nou model de ciutat.
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PROPOSTES
1. Finalitzar l’avanç del POUM i començar la tramitació del planejament general,
d’acord amb els objectius que vam definir i que permeti recuperar la planificació de la
ciutat com un instrument de desenvolupament i qualitat de vida.
2. Continuar amb l’adequació del planejament mentre no es disposi del nou POUM:
finalitzar les modificacions iniciades, tramitar el planejament derivat del sector 1 a
l’Eixample Nord, treballar en modificacions per a resoldre conflictes o problemàtiques
urbanístiques.
3. Treballar amb el planejament derivat (plans especials) per a la formulació física
d’una anella blau verda al voltant de la ciutat i de connexió amb les zones verdes. En
aquest sentit, cal realitzar operacions estratègiques de compra de sòl en els àmbits no
urbanitzables per protegir-los i gestionar-los sota criteris de custòdia del territori i/o
agrària.
4. Reflexionar sobre el futur de sectors de planejament com la segona fase del Sant
Jordi o l’Ortoll, contemplant que la seva possible desclassificació vingui acompanyada
d’estudis de com resoldre la problemàtica de mobilitat a la banda oest de la ciutat o
d’acabar d’encaixar la recuperació del torrent de Sant Joan i una de les entrades al
centre.
5. Mantenir i seguir la veu de Vilanova en matèria de territori al futur Pla Territorial del
Penedès, i altres instruments de planificació que endegui la Generalitat.
6. Treballar per a la millora real i efectiva dels serveis de transport públic: servei
d’autobusos, Rodalies, resolució de les problemàtiques sobre els accessos des de Mar.
7. Relacionar les eines de gestió de la ciutat amb les eines TIC i la innovació en
polítiques urbanes, per tal d’assolir major eficiència.
8. Reclamar la rebaixa dels peatges de la C-32 i treballar per aconseguir la millora de la
C-32 i la BV-2115 que descongestionaria tot el sector de Ronda Europa, en aquest
sentit, cal planificar la prolongació del carrer Zamenhoff fins a la C-31 en el marc de
l’estudi de mobilitat del sector oest de la ciutat.
9. Continuar desplegant el Pla Especial del Port, sota lideratge i prioritats de
l’Ajuntament.
10. Redacció de plans de millora: Casernes, Cap de Creu, Centre històric i Mar i
recuperar els objectius del Pla de Millora del Nucli Antic, començant per recuperar els
espais públics tal i com preveia el Pla i el projecte d’intervenció integral de la zona.
11. Aprovarem el Pla Especial i Catàleg del patrimoni historicoartístic i natural de la
ciutat.
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12. Posarem en marxa i dinamitzarem el Conseller assessor d’urbanisme.
13. Redacció d’un Pla d’equipaments de ciutat, diagnosticant les necessitats,
prioritzant recursos, acompanyat de mesures de manteniment, rehabilitació i
adequació d’equipaments i instal·lacions actuals.
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ecologia i energia
Vilanova i la Geltrú té una gran oportunitat de rellançar un model de ciutat més
sostenible i verda amb el nou planejament i en l’aplicació dels canvis normatius com
les llei per combatre el canvi climàtic, però també amb voluntat política. El medi
ambient com a concepte genèric, i amb els apartats més concrets, com la transició
ecològica, el dret i defensa dels animals domèstics i la fauna urbana, les possibilitats de
les energies renovables implica repensar aquest àmbit per tal d’actuar de forma
transversal a l’Ajuntament i assolir els objectius ambientals que ens toca, pensant en
les generacions futures.
El PSC aposta per una ciutat més verda i cívica, sostenible i solidària en totes les
polítiques municipals.

PROPOSTES
1. Aposta per millorar la connexió de la ciutat amb el seu entorn verd. Pla
d’infraestructures verdes amb l’objectiu de crear una anella blau verda que permeti
donar continuïtat als espais naturals i el litoral (Colls-platges i litoral-Parc del Garraf).
En aquest sentit, després de la intervenció a la Platja del Far, caldrà executar el
projecte de millora del sender litoral, i a l’interior, la millora dels espais al voltant de
torrents i de camins per dotar-los com autèntics corredors verds.
2. Treballar pels drets dels animals a la ciutat. Continuar amb la política de dotar a la
ciutat d’una xarxa d’espais de lleure per gossos: nou espai a la Geltrú i al Molí de Vent
i reforma del de Sant Joan. També incrementar i millorar la tinença i la
corresponsabilitat amb la resta de la ciutadania i conjuntament d’entitats i voluntariat.
3. Executar el Pla d’adaptació al canvi climàtic iniciat i disposar que el futur
planejament urbanístic incorpori la reflexió d’una ciutat més verda en la seva
planificació.
4. Millora de camins del municipi i manteniment, relacionat amb projectes culturals i
esportius.
5. Execució de la millora i rehabilitació de Platja Llarga per al seu gaudi col·lectiu i de la
resta de litoral, gestionant-lo de forma integral i sota criteris de renaturalització, per
tal de combatre els efectes del canvi climàtic, integrar aquests criteris en la reforma
global de la façana marítima, cercant ajuts també amb el Ministeri.
6. Execució i suport al projecte de camí ramader de la Marina i intervenció per
recuperar un espai d’interpretació al turó del seu com a punt d’inici del camí i de
connexió amb el centre d’interpretació que es treballa al Penedès.
7. Compromís de destinar el 0.5 de la recaptació de l’IBI a projectes ambientals i per
combatre el canvi climàtic, d’acord amb els objectius del Pla d’adaptació.
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8. Apostar pel desenvolupament de l'Ecologia social. Aposta per una Vilanova i la
Geltrú resilient, sostenible i socialment responsable: programa Sumem energies,
responsabilitat social, bones pràctiques, mercats de segona mà i d'intercanvi, pla
d'economia social i solidària, suport a la moneda social, etc.
9. Recuperar els objectius de l’Agència Local d’Energia, reconvertint la companyia
municipal d’aigua o creant una nova societat municipal de capital mixt per al foment
de l’autoconsum i les energies renovables, generant energia des del equipaments
municipals en primera fase i amb l’objectiu de poder comercialitzar-la, treballant en la
difusió de la nova normativa d’autoconsum energètic.
10. Mantenir sota control públic la companyia d’aigua i continuar amb les accions de
renovació de la xarxa d’abastament i continuar amb les accions per al consum
responsable.
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habitatge
Al llarg d’aquests anys, s’ha impulsat una Comissió municipal d’Habitatge, de forma
anual s’ha acordat les prioritats, i a mesura que ha permès el pressupost, s’han
començat a recuperar accions: campanyes de les ITE, reforç del personal de l’Oficina i
una millor col·laboració amb Serveis Socials, accions per multar els bancs però també
mediar i solucionar problemes socials. També hem fomentat la participació en
habitatge amb trobades amb agents socials i entitats bancàries en taules de treball.
La millora econòmica i major disponibilitat, ha permès fer campanyes per a la captació
d’habitatge buit en cessió, per tal de rehabilitat i llogar habitatges buits, la proposta
per a l’exercici del dret de tanteig, per obtenir habitatges provinents d’entitats
bancàries, l’any 2017 vam exercir-ho per primer cop en dues ocasiones, fent-se
efectiva una nova adquisició al parc públic.
Hem mediat en més de 50 desnonaments, i hem incrementat notablement l’atenció i
el suport en els ajuts al lloguer. Hem fet una aposta per la rehabilitació dels barris: inici
d'una campanya de rehabilitació al voltant de les inspeccions tècniques, ajudem i
assessorem per uns barris de VNG rehabilitats i segurs.
Cal continuar dotant de majors recursos a l’Oficina d’Habitatge, millorant-ne els
processos i sobretot, dotant-la de prioritats i objectius de ciutat. Són tres grans
aspectes els que cal plantejar: la rehabilitació, per continuar treballant en la ciutat
consolidada, la seguretat i millora del parc d’habitatges, un segon eix que és
l’habitatge social, donant suport a les famílies que necessiten el suport per a no perdre
l’habitatge i un tercer, l’ampliació i gestió del parc municipal. Cal plantejar noves
promocions publiques municipals, pressionar a la Generalitat per a que també faci
noves promocions i també, buscant fórmules de cooperació públicoprivada,
especialment amb el tercer sector i cooperatives, per activar els sòls municipals. A
més, cal gestionar des de l’Ajuntament el parc existent, per tal d’optimitzar-lo i evitar
situacions d’abús.
PROPOSTES
1. Redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge, amb dotació de recursos i prioritats.
2. Construcció de parc municipal d’habitatge de lloguer, en solars municipals i/o en sòl
dotacional d’equipaments.
3. Fem front a l’emergència en habitatge. Continuarem garantint l’habitatge de les
famílies en situació de vulnerabilitat i continuarem vehiculant ajuts i recursos amb el
Servei d’Intermediació en Deutes a l’Habitatge.
4. Incrementar l’habitatge de lloguer públic. Incrementant el parc amb mesures com
dret de tanteig, expropiació temporal de l’ús de pisos buits de bancs, el programa de
lloguer de pisos amb finalitats socials i la convocatòria de subvencions de rehabilitació
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per a pisos buits amb cessió d’ús a l’Ajuntament per a la borsa de lloguer social. Crear
una nova línia d’ajuts per al lloguer per a joves.
5. Foment de la rehabilitació, cal començar a plantejar ajuts a la rehabilitació d’edificis
(façanes, sostenibilitat energètica i accessibilitat), fem suport i assessorament a
comunitats i propietaris per al manteniment dels habitatges a la ciutat, i continuar
donant suport a les campanyes informatives sobre la ITE (Inspecció Tècnica de
l’Edifici), com a eina preventiva i per a conèixer l’estat real de conservació dels
habitatges del nostre municipi.
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espai públic (obres, via pública i mobilitat)
Els darrers anys aquest àmbit és clarament un dels que s’ha gestionat sense prioritzar.
Avui Vilanova i la Geltrú és una ciutat més bruta i desendreçada que fa 10 anys.
L’absència clara d’un model d’espai públic ha tingut una clara repercussió sobre
polítiques que s’han revertit, també la manca d’una visió clara de la mobilitat, tot i que
s’ha aprovat el Pla de mobilitat, i també, els reptes d’una ciutat més sostenible amb
l’ús de bicicletes i d’una revisió total de la xarxa del transport urbà en autobús,
totalment obsoleta després de 20 anys. Manca també una política d’aparcaments clara
i d’una major control i disciplina viària. En l’àmbit d’obres i projectes, cal recordar la
necessitat de mantenir els equipaments municipals en bones condicions, la seguretat
dels usuaris hauria de ser prioritari.
La ciutat avui es troba amb un servei de neteja i de recollida d’escombraries prorrogat i
paralitzat políticament sense possibilitat de fer actuacions i inversions necessàries. El
seu espai públic era fins fa un anys un element més per a la qualitat de vida i la
promoció. Avui clarament, és un dèficit clamorós de la ciutat.
La nostra presència al govern de la ciutat durant tres anys ha permès desencallar
projectes i recuperar altres que estaven en calaixos, prioritzant el manteniment dels
equipaments i la recuperació de les inversions a la via pública, tot i que encara queda
molta feina a fer, així, hem impulsat aspectes com la millora dels eixos comercials, la
reforma de la Plaça de la Vila, torrent de Sant Joan a la platja de Ribes Roges,
recuperació de la platja del Fa, arranjaments de voreres o actuacions a la façana
marítima i desencallant la Plaça del Port.
Els propers anys cal revertir aquesta situació, tornat a dignificar l’espai públic, resoldre
problemàtiques com la millora de la jardineria, les entrades de la ciutat, un
manteniment de l’obra pública i dels equipaments entre altres accions.
PROPOSTES
1. Pla d’actuació a la via pública i als polígons, de forma anual, i amb algunes partides
pactades amb veïns, bé tancades per a pressupostos participatius o bé amb les
associacions de veïns i veïnes (amortització de ciutat).
2. Pla de barris: començarem pel Tacó amb la reforma de l’Avinguda de Vilafranca, la
reobertura del parc de Solicrup, la recuperació del PIINA al Nucli Antic, les actuacions
del Pla de millora de Mar, i actuacions de xoc immediates a la via pública durant el
primer any a Sant Joan – Molí de Vent - Collada.
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3. Cal continuar rehabilitant espais, evidentment que al barri de Mar és necessari,
però també la façana nord de la ciutat al llarg de la Ronda Ibèrica, l’avinguda de
Vilafranca i també en punts estratègics: carrer Josep Coroleu i tot l’eix de la plaça de
l’Estació com a punt central de la ciutat ha de transformar-se, per això proposarem un
concurs d’idees i cercarem recursos per a fer-ho.
4. Redacció i licitar el contracte de millora de recollida de residus i neteja.
5. Seguiment de la licitació de l’enllumenat públic, amb el compromís de renovació de
la xarxa durant el proper any.
6. Execució del Pla de mobilitat urbana i sostenible, amb prioritats i dotant-lo de
recursos. Recuperació d’un espai de debat i participació sobre la mobilitat, com el
Fòrum de mobilitat, i cercar el consens necessari per a esdevenir una ciutat amable a
on el vianant és prioritat.
7. Pla de manteniment de tots els equipaments públics, culturals, esportius, etc. Cal
començar pel pavelló de la plaça de les Casernes, així com els centres cívics, culturals i
educatius.
8. Revisar l’ordenança de terrasses per fer compatible una ciutat viva amb el descans
veïnal.
9. Concurs d’idees per a la intervenció a l’espai de la plaça de l’estació, Av. Victor
Balaguer i Av. Ferrocarril.
10. La redacció del projecte de nou passeig marítim resultat del concurs d’idees i la
cerca de recursos al Ministeri i a la Generalitat.
11. La millora dels carrils – bici urbà amb un projecte segur per a ciclistes i vianants i
d’un camí de ronda adaptat que permeti anar de Cubelles a Sitges de forma segura al
llarg de la façana marítima.
12. La millora dels eixos d’entrada a la ciutat, cal dignificar les entrades de la ciutat,
han de ser la nostra carta de presentació.
13. Redacció d’un Pla de millora del barri de mar: proposem recuperar nous espais per
a la ciutadania.
14. Planificar un pla de millora del centre històric, amb l’objectiu de generar una gran
àrea pacificada, per això, cal fer-ho amb un pla d’aparcaments realista.
15. Reforma d’un o dos parcs o jardins cada any, començant pel parc Gumà i Ferran,
per recuperar aquest jardí històric i en segon lloc, els jardins Francesc Macià.
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16. La gestió dels polígons de la ciutat com a barris econòmics. Vilanova té potencial
turístic, però no renunciem a que sigui també una ciutat comercial i una ciutat
industrial, per això és clau tenir polígons competitius i amb bons serveis, connectats i
ben comunicats.
17. Redacció del Pla d’equipaments de ciutat i dotació d’un manteniment anual als
equipaments i instal·lacions actuals.
18. Pla verd de l’espai públic, pensant la ciutat en la seva infraestructura verda, dotantla d’una xarxa amb continuïtat i organitzada (carrers arbrats, places, interiors d’illa,
vores de la ciutat...), elaborarem el Pla i una nova ordenança del verd urbà.
19. Actuacions de rehabilitació i millora de torrents i sobretot el seu manteniment i
neteja.

seguretat ciutadana
1. Continuar amb l’increment i dotació de personal per a la renovació del cos de la
policia, amb ofertes públiques d’ocupació.
2. Continuar desplegant el model de policia de barri, dotant la proximitat del cos com
un valor essencial.
3. Dotar a la Policia Local d’una nova caserna durant el proper mandat.
4. Mantenir la Junta Local de Seguretat com a espai d’intercanvi, coordinació i
col·laboració de tots els cossos de seguretat.
5. Recuperar els projectes per dotar a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia d’unes
infraestructures dignes i adients per a les seves funcions.
6. Reclamar al Departament d’Interior, la millora d’equipaments i del personal del cos
dels bombers de Vilanova i la Geltrú.
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4. govern obert i transparència
una administració municipal eficient, propera, moderna i
oberta
Sota l’àmbit de govern obert i transparència hem volgut classificar aquells àmbits de
gestió municipal, que bé són serveis que es presten per a la millora de la ciutat, com
pot ser l’atenció ciutadana, la hisenda, la seguretat i també altres serveis de gestió
interna, com la organització i els recursos humans, claus per al bon funcionament de
l’administració municipal, com també la relació amb la resta del sector públic local
(empreses, organismes autònoms, consorcis, etc.), que en conjunt, formen la principal
organització de la ciutat.
L’excel·lència en la gestió, l’eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos econòmics,
l’optimització de l’organització i dels seus treballador/es, estructures polítiques i
tècniques més flexibles i que rendeixen comptes constantment, com també aspectes
com el govern participatiu, l’ús de les noves tecnologies en el govern i en
l’administració com a eix bàsic en la relació entre la ciutadania, la responsabilitat social
de l’organització, la transparència... En definitiva nous aspectes que esdevenen clau en
l’optimització i la reforma que necessita l’organització municipal per a fer un nou pas
endavant.
En el Pla de Mandat 2015-2019 en el que el Grup Municipal del PSC va participar-hi
activament des del seu disseny fins a l’execució i avaluació durant quasi tres anys hi
tenia un pes important els valors de la responsabilitat social, l’ètica i el govern obert.
Durant aquests quasi tres anys des de serveis gestionats per regidors socialistes s’ha
fomentat la participació ciutadana, amb la proposta dels Pressupostos Participatius
com un element innovador, però també promovent la participació en aspectes com
l’elaboració del Pacte Social i el Pla de Xoc VNG, el Pla director de Cooperació o el Pla
de mesures de Foment del Civisme
Cal dir que hi ha necessitats o problemàtiques que no s’han pogut acabar, per
l’expulsió del PSC del govern municipal com la figura del Regidor de Barri i l’aposta per
una major descentralització municipal.
Un altre dels eixos és de l’impuls a la dimensió ètica, la responsabilitat social i el govern
obert en tots els àmbits de funcionament de l'ajuntament. En aquest àmbit s’han
dissenyat i posat en marxa diferents accions de Govern Obert a l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú: com són impuls de les polítiques de transparència i creació de la
comissió tècnica de seguiment de la transparència i la informació pública - publicació
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d'indicadors de la llei de transparència - publicació al web dels indicadors de seguiment
de les actuacions del PAM (Pla d’actuació municipal) i la posada en marxa del web
participa.vilanova.cat
S’ha incorporat el sector empresarial de la ciutat (empreses, comerços i professionals,
ADEG) en el desenvolupament dels projectes socials del municipi (Economat, Rober,
Cafè Caliu, Espai sopem, “3 minuts una oportunitat”, Mesa d’entitats,....), s’ha
actualitzat el Codi d’ètica i Bon Govern i s’ha impulsat el coneixement de la comissió
d’ètica i bon govern i del seu treball, i s’han obert els espais de transFORMACIÓ, espais
formatius adreçats als treballadors municipals per conèixer experiències de treball
col·laboratiu i generar dinàmiques d'innovació
En els propers 4 anys cal continuar desplegant polítiques de govern obert basades en
la transparència, el compromís, la confiança i la col·laboració i participació que ens
permetin aconseguir una comunicació permanent i transparent entre l’ajuntament i la
ciutadania.

PROPOSTES

transparència i retiment de comptes
1. Aprofundir en l’administració electrònica i en el portal de transparència, no com un
fet de compliment purament burocràtic sinó com a eixos fonamentals per a la millora
dels processos i d'atenció i relació amb la ciutadania.
2. Repensar els sistemes comunicació i informació amb la ciutadania com a eines
facilitadores de transparència i de retiment de comptes continu. Establir protocols de
funcionament en l’atenció a la ciutadania.
3. Acabar d’elaborar i aprovar les cartes de serveis de l’Ajuntament.

nova governança i participació
1. Revisar el procés i els criteris dels Pressupostos Participatius i dotar-los d'un millor
finançament.
2. Aprofitar la plataforma participa.vilanova.cat per augmentar el nivell de participació
de la ciutadana sobre diferents temes de la ciutat.
3. Apostarem de manera decidida i des del primer moment per una descentralització
de l’administració. Definició de districtes/barris/àrees i implementació de la figura del
regidor de barri i descentralització de determinats serveis.
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4. Realització de audiències públiques: mínim tres per any
- Retre comptes de l’any que s’acaba i compromisos per l’any que comença
- Pressupost
- Ordenances municipals
5. Continuar desplegant les propostes per a donar suport a les entitats mitjançant
l’Oficina, amb ofertes de formació, acompanyament i col·laboració.

administració sostenible i responsable
1. Desplegament de la contractació pública responsable, tant social com
ambientalment. Revisió i actualitzar la guia pràctica per a la inclusió de criteris socials,
ambientals i ètics a la contractació municipal
2. Reorganitzar l’administració per realitzar un control eficaç dels contractes i serveis
de l'Ajuntament amb tercers, de la qualitat i responsabilitat del servei.
3. Continuar implementant la tarifació social, ajuts o bonificacions per a que des del
municipi també implantem una autèntica redistribució de la riquesa, així com una
difusió i comunicació més reforçada dels ajuts per arribar al màxim de persones
beneficiàries. Revisió continua de taxes i preus públics per adequar-los als canvis
constants de la ciutat i societat.
4. Impulsar una fiscalitat més justa, mantenint criteris de progressivitat en els tributs
municipals i evitant increments desproporcionats com ha succeït en el cas de l’IBI.
5.Vinculat amb accions com la ciutat educadora, fem nostres les mesures sobre el
pacte per a la reforma horària, per tal d’introduir accions sobre els usos del temps a la
ciutat, amb horaris i jornades més flexibles, introduir accions sobre àpats, horaris de
les activitats municipals i dels equipaments, entre altres.

organització municipal
Creiem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú necessita ja un nou model
d’organització que li correspon com a ciutat de 70.000 habitants i que s’adapti al
model de societat actual i a les polítiques que volem impulsar.
Pensem que el desenvolupament d’un govern obert, més transparent i més sostenible
no és només una qüestió de voluntat política, ni es fa des d’un departament concret,
sinó que és una manera de fer que implica canvis organitzatius i canvis procedimentals.
1. Plantejar una reorganització de l’Ajuntament amb l’impuls de figures
directives/gerencials que coordinin els àmbits de gestió municipal i la resta del sector
públic local, per tal d’evitar duplicitats i compartir els objectius, així com un control de
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criteris en l’eficàcia, eficiència i d’assolir objectius comuns a tot el sector públic local
(empreses municipals, organismes autònoms, consorcis, mancomunitat, etc.).
L’objectiu és optimitzar recursos i procediments per oferir millors serveis a la
ciutadania i mantenir una política de qualitat en els serveis que s’adrecen a la
ciutadania.
2. Revisar els processos de treball i les eines digitals de suport i definir-los per impulsar
un treball més transversal i en xarxa en la nostra administració local.
3. Realitzar una valoració de llocs de treball que s’ajusti a la realitat de l’administració,
així com una millor gestió dels recursos humans, per tal de millorar i dotar de millors
eines a la planificació dels recursos humans, i d’altra, a superar els dèficits actuals
(àrees poc dimensionades, necessitat de flexibilitat i treball transversal entre el
personal, necessitat de formació constant, més empatia i escolta activa cap al personal
municipal, etc.), un bon exemple de transversalitat l’hem posat en marxa als serveis
d’habitatge i als serveis socials, evitant duplicitats i un treball col·laboratiu.
4. Treballar per a consolidar la carrera administrativa amb promocions i a posar fi a
interinatges o temporalitat, evitant que llocs d’estructura siguin coberts amb
treballadors de plans d’ocupació.
5. Redefinir la política dels plans d’ocupació per tal de donar respostes als seus
objectius veritables.
6. Treballar per a la millora dels espais municipals, tant per la millora dels llocs físics de
treball, com per una correcta atenció a la ciutadania.
7. Continuar desplegant el pla de reforma de l’edifici central de l’Ajuntament, tal i com
vam començar a fer per a reduir lloguers, optimitzant i adequant altres espais.
8. Pla de millora dels equipaments municipals, per al manteniment continu i
l’adequació a les normatives: equipaments esportius, culturals, centres cívics, etc.

comunicació
1. Invertir en la millora tecnològica i que permeti majors continguts a la ràdio i televisió
municipals (Canal Blau) i en nous formats digitals.
2. Continuar apostant per la pluralitat, dotant d’eines i continguts per poder
aprofundir en el debat de temes d’actualitat local, arribant a més ciutadans.
3. Continuar desplegant la web municipal i l’increment de la cartera de serveis
mitjançant Internet.
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5. capitalitat i promoció
una capital dinàmica, amb lideratge econòmic i
territorial, capital comercial i ciutat universitària
A Vilanova i la Geltrú l’ha caracteritzada històricament ser una ciutat mitjana del país,
capital del Garraf, i cridada a exercici un rol de lideratge a l’àmbit de la vegueria del
Penedès. Aquest és un territori que ha d’esdevenir una peça clau al conjunt del país:
davant de la congestió de l’àrea metropolitana, Vilanova i la Geltrú, el Garraf i el
Penedès, han d’estar preparats per no deixar perdre oportunitats i aprofitar la situació
estratègica que li permet ser un enclavament entre Barcelona, Tarragona i de sortida
natural del centre de Catalunya.
Malauradament encara avui, tot i que s’han fet passos per aconseguir elements com la
vegueria o la delegació del govern, es prenen decisions en contra del que haurien de
ser prioritats pel nostre territori, o es planifica sota una visió centralista que no té en
compte el conjunt del Penedès o dels territoris de la Regió Metropolitana de
Barcelona, un conjunt de ciutats i territoris que exerceixen de contrast a l’àrea
metropolitana, i a on Vilanova i la Geltrú ha de ser present en el lideratge per
reivindicar i jugar el paper que té la Regió Metropolitana. Malauradament s’ha deixat
de ser present en àmbits com les ciutats de l’Arc Metropolità.
Aspectes clau, que reforcen aquesta sistema de ciutats mitjanes econòmicament
diverses, cohesionades i amb una alta qualitat de vida s’han de decidir de forma
conjunta: la gestió del sòl industrial i polígons d’activitats econòmiques, la mobilitat i el
transport públic, la gestió de les infraestructures de telecomunicacions... en són alguns
exemples clars.
Per això Vilanova i la Geltrú ha de tornar a ser present i liderar aspectes regionals i
metropolitans mitjançant associacions de municipis, xarxes, pactes i tots aquells
elements que permetin projectar-nos més enllà del terme municipal i ser als llocs i
espais a on es prenen decisions. En definitiva, proposem que exerceixi el rol que li
correspon, ser una capital del Penedès.
Mantenim la necessitat de coordinar i mancomunar polítiques entre els municipis de la
comarca. Al govern del Consell Comarcal o mitjançant la creació d’organismes com
l’agència de desenvolupament Node Garraf, hem consolidat eixos de treball que ara
permeten visualitzar resultats: el Pacte per l’ocupació del Garraf o l’impuls de
projectes comarcals conjunts per accedir a recursos europeus, com poden ser els
programes per millorar el patrimoni cultural i natural de la comarca, o bé, l’experiència
d’haver situat l’eix de les dependències com un element que ha de consolidar-se i
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permetre la transferència tecnològica, gràcies al Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial vinculat a l’envelliment actiu, a on participen la universitat,
centres d’investigació, sectors empresarials i les administracions públiques de la salut,
sota el treball compartit del Consell Comarcal.
Aquest treball ha de permetre consolidar un treball conjunt, a on encara hi ha
necessitat de compartir i coordinar les actuacions dels municipis en altres camps.
No podem deixar de lamentar que tot i ser una comarca amb poca inversió per
habitant, la Generalitat de Catalunya des de l’any 2011 l’ha menyspreat constantment.
Aquesta desinversió ens perjudica a la nostra competitivitat i oportunitats de futur. És
important que la comarca, liderada per la capital, mantingui un posicionament clar per
reivindicar inversions en matèria de transports, de millora de la mobilitat,
d’equipaments públics, al Port, a la Universitat... entre tants àmbits.
Especialment en el camp de la mobilitat,a on el Garraf té bones infraestructures però
que no es troben al servei del territori. Cal optimitzar l’ús de la C-32, reivindicant
l’eliminació del peatge troncal de Cubelles i abaixar el peatge de Vallcarca. A més a
més, cal reivindicar la dotació d’inversions per millorar les connexions entre la C-31 i la
C-32 al terme municipal de Vilanova i la Geltrú a la BV-2115 i el desdoblament de la
resta de la C-31 que ha esdevingut una ronda entre Sant Pere de Ribes i Vilanova i la
Geltrú.
També en matèria de transport públic, reclamant a Renfe i Adif una gestió eficient
sobre l’estació del ferrocarril, amb accessos dignes i un servei ferroviari a l’alçada de
les necessitats, amb inversions i manteniment en una de les línies més utilitzades. En
aquest sentit, la Plaça de l’Estació o d’Eduard Maristany, ha d’esdevenir un autèntic
espai d’intercanvi modal a la comarca, facilitant l’accés en autobús o tren i a la
Generalitat de Catalunya, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya la revisió del model
tarifari que penalitza Vilanova i la Geltrú i el Garraf en la seva divisió tarifària.
En aquest punt, és important continuar vetllant i aconseguint mecanismes que
permetin planificar amb una visió global el territori, per això, caldrà fer un seguiment
de l’execució del Pla territorial del Penedès i de les propostes que permetin fer un salt
per coordinar polítiques en matèria de gestió del territori o d’espais com poden ser els
polígons d’activitat econòmica, mancomunant-ne la gestió i iniciant fórmules de
col·laboració públic-privada en la seva gestió, a més de concertar accions vinculades a
l’economia circular, l’adaptació davant del canvi climàtic o altres aspectes que també
tindran impacte a les polítiques municipals.
Pel que fa al model econòmic, reivindiquem l’economia diversificada de la ciutat, no
seriem una ciutat comercial i de serveis sense la seva base industrial, i tampoc podríem
reclamar ser una ciutat amb turisme sense tenir en compte el sector de la restauració
o l’hostaleria. I altres sectors complementaris com tot el portuari, amb les notícies que
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aviat es desencallarà les noves drassanes de vaixells nàutics, un projecte liderat pel PSC
des de l’any 2007 amb el Pla Especial del Port.
O també el sector primari, l’agrícola i la pesca, que ens ajuden també en aspectes del
producte de proximitat, de la promoció de la ciutat i d’una economia propera i
sostenible. I aquesta diversificació és també gràcies a la presència d’empreses
multinacionals amb qui cal mantenir un diàleg constant entre les seves necessitats i
l’acompanyament que cal fer des de l’administració. Vilanova i la Geltrú és doncs,
ciutat industrial, comercial, de serveis, amb economia social, amb turisme, però és
també una ciutat ferroviària, tecnològica i universitària, aquests elements són la base
de la nostra economia, però també ho són la nostra projecció cultural, patrimonial, les
seves festes, la gastronomia, els festivals. Tot ells són elements per treballar i lligar des
de l’àmbit de la promoció i capitalitat.
Els propers anys cal desplegar el Pla Estratègic d’Activitat Econòmica 2025, concertant
les actuacions amb els sectors econòmics i socials, i també, potenciant l’economia
social i solidària, gràcies a la presència de la ciutat a la Xarxa de municipis per
l’economia social i solidària que vam impulsar.
Vilanova i la Geltrú compta entre els seus actius alguns elements amb els que cal
continuar desplegant la relació de la promoció econòmica i empresarial: els tallers de
ferrocarril, la presència de la Universitat Politècnica de Catalunya amb espais
d’investigació, el Centre Tecnològic o el Laboratori d’investigació bioacústiques i el
Port, a on cal continuar reivindicant una major presència de la ciutat en els òrgans de
planificació i gestió portuària.
Finalment els aspectes patrimonials i culturals són també una peça en la promoció i
projecció de la ciutat, com ho poden ser els aspectes vinculats a l’activitat congressual i
de conferències de petit i mitjà format.
Vilanova i la Geltrú, doncs, no és una cosa única i exclusiva, sinó que és la suma de
moltes, i aquesta estratègia cal mantenir-la cercant un equilibri que certament és difícil
per factors que coneixem: la falta de sòl industrial, la dinamització per generar més
oportunitats laborals i retenir el talent, l’acompanyament en la reindustrialització i en
la cerca d’activitats amb altres espais com Acció. Per això cal posar tot l’ajuntament al
servei d’aquestes necessitats, tenint clar que tot ha d’estar al servei d’uns objectius
estratègics clars: l’urbanisme, el model comercial o les infraestructures no es poden
planificar sense tenir clar aquesta visió, i això és el que ens passa amb aquest govern,
que ha vingut a fer de gestoria sense tenir un rumb clar, que deixa perdre oportunitats.
Aquest és model que plantegem: una Vilanova i la Geltrú capital, sostenible, amable,
que planteja els seus grans reptes en àmbits com la reindustrialització o la mobilitat,
però que té cura dels seus barris, de la qualitat de vida, que tingui els polígons
industrials ben cuidats, que vetlli i ajudi des de l’organització facilitant la creació i
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l’arribada de noves oportunitats. Pensant, planificant i concertant objectius a mig i
llarg termini.
Al llarg dels dos darrers anys que hem treballat directament en els àmbits de
promoció, turisme i comerç per continuar facilitant els tràmits, especialment els
vinculats a la tramitació de llicències i activitats amb la implantació de la finestra única
empresarial, hem impulsat i difós programes i campanyes que dinamitzessin la
producció i consum de productes de proximitat del mar i de la terra, s’ha dissenyat i
començat a desplegar el Pla de Màrqueting Turístic i el Pla d’Internacionalització de la
ciutat, s’ha planificat les actuacions als Mercats municipals, per millorar les
instal·lacions i consolidat el model de Fires. També hem presentat un pla de
dinamització del comerç urbà amb qui caldrà continuar treballant els propers anys per
adaptar-se als canvis que es produiran i també hem dinamitzat espais com la Taula de
turisme i comerç de la ciutat.
Ara pensem que cal plantejar nous horitzons amb l’objectiu posat als propers 10 anys
que permetin tornar a situar la ciutat en el conjunt de ciutats mitjanes de Catalunya.

PROPOSTES

capitalitat
1. Treballar per assolir el rol de capitalitat de Vilanova i la Geltrú del Garraf i del
Penedès, amb seu de la Delegació del Govern al Penedès.
2. Recuperar el lideratge de Vilanova i la Geltrú com a ciutat mitjana de Catalunya,
tornant a ser presents a les xarxes, aliances i associacions de municipis i territoris del
Penedès i de la Regió Metropolitana.
3. Reclamar i situar a l’agenda les inversions necessàries del govern de la Generalitat i
de l’Estat, i de la Diputació, com a ciutat capital del territori entre Barcelona i
Tarragona: infraestructures sanitàries, culturals, esportives i dotació de millores
d’espais públics i d’infraestructures: passeig marítim, connexions de l’autopista,
desdoblament C-31, inversions en Rodalies, sender marítim litoral, manteniment i
millora de les vies locals BV-2115, especialment les connexions al Càmping i la C-246a.
4. Cal persistir en reclamar un peatge just a la C-32 i millora de la zona tarifària a la
comarca, per a que esdevingui zona única al Garraf, així com les inversions a la xarxa
de Rodalies i compliment dels plans de transport aprovats, amb millores de les
parades, rutes i freqüències, també del transport públic nocturn.

52

5. Estudiar com reconvertir l’estació i la plaça Eduard Maristany en un centre
intercanviador de transport públic, i altres sistemes de mobilitat amb una millora de
l’espai.
6. Sol·licitar una millor connexió amb l’Alt i el Baix Penedès i les ciutats de l’Eix
Diagonal, en transport públic per carretera i ferroviària, sol·licitant el compliment de
les mesures sol·licitades per millorar la connexió entre els sistemes de Rodalies, amb el
perllongament de les Rodalies de Tarragona fins al Garraf.
7. Treballar per a la millora de camins i senders, executar una anella blauverda a on
també es doni cabuda al projecte de recuperació del camí ramader de marina i
d’aspectes de custòdia del territori.
8. Defensar un paper actiu en la planificació d’altres administracions, com el Pla
Territorial del Penedès, treballant per millorar els instruments i l’execució del Pla en
aspectes com la gestió dels espais oberts o les urbanitzacions marginals.
9. Coordinar polítiques de gestió mancomunades a nivell comarcal en aspectes com
l’habitatge, equipaments, polígons o la gestió del sòl no urbanitzable i dels espais
protegits i marins de la comarca, amb especial cura en les connexions, corredors verds
i prevenció d’incendis.
10. Treballarem per reivindicar els equipaments necessaris per la ciutat i la comarca:
inversions hospitalàries, avançar en la construcció del nou Hospital per posar fi al
dèficit en equipaments sanitaris, equipaments educatius com l’Escola Oficial d’Idiomes,
entre altres.
11. Treballar noves fórmules per protegir i difondre els valors del paisatge i del
patrimoni com actiu de la ciutat i la comarca, desplegant les accions de la Carta del
Paisatge del Garraf.
12. Crear una unitat de coordinació de recerca i gestió de fons europeus per a l’impuls
de projectes, obres i activitats vinculades a objectius com la reindustrialització
tecnològica, l’economia circular i verda, l’optimització i eficiència energètica i el canvi
climàtic, posant-la a disposició també de la concertació amb la quàdruple hèlix
comarcal: administracions, emprenedors i empreses, universitat i centres de recerca i
teixit associatiu, aspectes que hem assolit a nivell comarcal amb la gestió de fons
europeus.
13. Estudiar la creació d’una associació de municipis i comarques del Penedès, que
analitzi la millor gestió de serveis i activitats municipals, optimitzant tots els recursos
de les administracions existents, cercant la col·laboració i cooperació municipal en
diversos i múltiples àmbits com el cultural, econòmic i social.
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14. Continuar reforçant l’agència de desenvolupament Node Garraf com a espai de
concertació de les polítiques econòmiques i de promoció i a recuperar les relacions
amb altres espais de gestió supramunicipal com el Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana, per avançar en la visió conjunta dels polígons d’activitat econòmica de
la ciutat i la comarca.
15. Mantenir les accions que es deriven del Pacte per l’ocupació del Garraf, com un
element per a la coordinació de l’acció municipal i dels sectors econòmics i socials a
nivell comarcal.

reindustralització i promoció
15. Reforçar la col·laboració amb les indústries actuals de la ciutat, per conèixer les
necessitats actuals i futures, amb una actitud més proactiva davant de problemàtiques,
com pot ser la necessitat de sòl per a créixer, la millora d’infraestructures, accessos,
necessitats dels polígons i també, altres elements que es puguin vehicular des de
l’Ajuntament, amb un diàleg constant. Cal defensar la continuïtat i manteniment de les
actuals activitats.
16. Continuar executant el Pacte comarcal per l’ocupació i treballar per buscar altres
àmbits per aplicar la mateixa fórmula.
17. Millorar la gestió i manteniment dels polígons industrials, amb pressupost, per a
posar fi al seu deteriorament i abandonament. Millora de les infraestructures de
gestió, mitjançant NODE per a la gestió compartida dels polígons entre l’administració i
les empreses.
18. Treballar amb la Generalitat de Catalunya, el Pacte industrial de la Regió
Metropolitana, ACCIÓ i altres agents per a la promoció del sòl industrial de la ciutat i
l’atracció de noves inversions, cercant l’establiment d’empreses amb valor tecnològic,
lligades als actius del territori (Universitat, centres de formació, empreses punteres,
serveis públics, etc.) a partir de programes de suport a nous sectors econòmics
emergents, però també mantenint les activitats avui en funcionament, garantint la
seva continuïtat.
19. Continuar desplegant el Pla Especial del Port per a la generació d’activitat, la
relació port-ciutat i treballar en el seu impacte formatiu a la ciutat i treballar en la visió
conjunta dels ports a la comarca del Garraf en la seva vessant comercial, de serveis,
esportiva i nàutica.
20. Cal mantenir l’impuls a la façana marítima i al port, a partir del procés urbanístic
endegat, per generar riquesa i ocupació per a la ciutat, impulsant les empreses d’oci
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nàutic de la ciutat, intensificant relacions entre teixit empresarial i entitats de l’àmbit
nàutic i marítim del territori, en aquesta línia, cal cercar accions per atraure nous
projectes d’interès en l’àmbit de la nàutica (des de la vessant empresarial, formativa,
turisme, esport, etc.).
21. Obrir nous canals de col·laboració amb els tallers de manteniment de Renfe, per tal
de generar també sinèrgies entre sectors empresarials i centres de formació
especialitzada en el manteniment de material ferroviari.
22. Treballar en desplegar i ampliar procediments i serveis de l’administració
electrònica en la relació amb les empreses i professionals de la ciutat.
23. Continuar desplegant els treballs per apostar per les activitats, recerca i
investigació i indústries relacionades amb la dependència com element
d’especialització i competitivitat, desplegant l’aliança formalitzada amb projectes
comarcals en marxa.

turisme, mercats i comerç
24. Estudiar la creació d’una fira al voltant de tots els aspectes que comporta el mar
per a la ciutat.
25. Implementació del Pla de Màrqueting Turístic 2017 – 2020 i, en especial, la
presentació de la nova marca turística de la ciutat, amb més èmfasi i major projecció
que ha fet l’actual govern.
26. Promoció de la ciutat a l’Eix Diagonal i l’àrea metropolitana, desplegar les
potencialitats com a ciutat de congressos de mitjà format, associada a la oferta
cultural,musical, etc.
27. Mantenir les inversions als mercats municipals del Centre i de Mar, conjuntament
amb els concessionaris plantejar millores a curt/mig i llarg termini.
28. Redactar i implementar amb el sector un Pla de promoció del comerç urbà, i
realitzant campanyes de manteniment constant dels eixos comercials conjuntament
amb el sector, tal i com es va començar a fer al carrer Caputxins – Sant Sebastià a
altres espais de la ciutat i potenciar la relació entre el centre i el barri de mar a nivell
comercial. Estudiar fórmules per definir usos per incentivar espais a diversos sectors
de la ciutat per promocionar el comerç de barri amb intervencions integrals.
29. Col·laborar amb les noves instal·lacions comercials a la ciutat per a generar una
col·laboració constant amb l’ajuntament i amb el comerç urbà per a treballar amb

55

criteris i objectius comuns per a donar resposta als reptes del comerç electrònic i la
distribució urbana de mercaderies que generarà.
30. Treballar per un turisme de proximitat, familiar i de qualitat, que tingui com a
referent els actius culturals i territorials: natura, esports, gastronomia, enoturisme,
patrimoni i cultura, establint estratègies amb les zones i marques Penedès i costa de
Barcelona.
31. Continuar treballant per a la implantació de projectes hotelers a la ciutat, al centre
i a masies i cases rurals i de control de l’ús turístic dels habitatges, plantejant una
normativa de regulació municipal.
32. Continuar promocionant el producte d’origen de proximitat, amb campanyes de
promoció, ajuts per al manteniment de les activitats, comercialització, difusió des dels
mercats, ja sigui agrícoles o de la mar, mantenir la col·laboració amb la Confraria de
pescadors.
33. Promoure un mercat mensual de productes de consum de proximitat i de
temporada (o km 0) i continuar introduint als menús escolars els productes de
proximitat,
34. Establir sistema de microcrèdits per a emprenedors, cercant fórmules com l’estudi
de viabilitat d’un instrument financer o d’una borsa d’inversors solidaris locals i suport
a l’economia social i cooperativa, recolzant la creació de cooperatives, amb serveis de
suport a la iniciativa econòmica, amb bonificacions específiques per al seu foment.
35.Treballar perquè l’anella blauverda que proposem tingui una vessant productiva
amb un Parc Agrari establint fórmules de col·laboració en la utilització i la transmissió
del treball i la sostenibilitat, amb mesures, incentius amb propietaris i productors, tot
introduint conceptes com la custòdia del territori també en espais agraris.
36. Col·laborar amb el sector hoteler i de restauració per cercar i acompanyar en
accions de promoció i paquets turístics amb els elements d’interès de la ciutat i la
comarca: patrimoni, gastronomia, litoral, turisme verd...), així com millorar les
relacions amb el Penedès per aprofitar els atractius del turisme vinculat al món
vitivinícola i paquets turístics vinculats al patrimoni cultural de la ciutat.
37. Reivindicar i dinamitzar l’espai de la Taula de Turisme i Comerç com element de
concertació i debat de les polítiques municipals.
38. Gestionar i mantenir les platges des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental,
i també com espais d’excel·lència i promoció turística.
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innovació, universitat i empresa
39. Treballar conjuntament i defensar una aliança de l’Ajuntament, la comarca i el
Penedès amb la Universitat Politècnica de Catlaunya per a la defensa i promoció com a
ciutat universitària, generant la col·laboració en àmbits empresarials.
40. Creació del Consorci de la Innovació integrat per representants del sector públic i
privat i organismes per incorporar la innovació en empreses, emprenedors i sector
públic com a element d’acció estratègica i nou sector econòmic, continuar desplegant
el suport amb vivers d’empreses i amb elements com coworking per a generar i donar
valor a l’emprenedoria.
41. Treballar en el districte del Coneixement/Creativitat. Implantació del districte del
Coneixement al voltant de Neàpolis, integrant la Universitat, els col·lectius creatius i
tecnològics, empreses per donar un nou enfoc a les noves professions i nous nínxols
econòmics basats en la creativitat i la tecnologia i en aspectes com la intel·ligència
artificial i la robòtica.
42. Pla director de Telecomunicacions. Incorporació d’un pla estratègic global de la
implantació de les telecomunicacions i les noves tecnologies associades a la innovació i
a les smartcities (sensorització, IoT, fibra òptica, 5g,) per fomentar de forma
organitzada la tecnologia.
43. Creació de l’Oficina Internacionalització. Posada en funcionament de l’Oficina
d’Internacionalització de la ciutat de Vilanova, fruit del pla de projecció internacional
que es tanca aquest any. Foment dels processos internacionalitzadors tant del sector
públic com privat local.
44. Treballar a nivell comarcal unes clàusules socials i ambientals consensuades en la
contractació pública, així com consensuar els criteris per a les bonificacions i
subvencions del teixit econòmic.
45. Potenciar el Campus Universitari de la Mediterrània, com a eina de formació, però
també de promoció de la ciutat.
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