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UN EQUIP DE
#GentComTU
Som un equip de gent com tu,
treballadora, compromesa, honesta
i preparada per governar la ciutat.
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La República del bé comú
Volem construir una República per a tothom. No és possible fer un país nou i millor, amb més drets, més lliure,
més net i més just, sense independència. En les actuals circumstàncies de confrontació amb un estat autoritari,
necessitem que Esquerra Republicana sigui decisiva en totes les institucions. Una majoria sòlida i àmplia del
municipalisme d’Esquerra Republicana és indispensable per articular una mobilització cívica i pacífica contra la
repressió de l’Estat.
Ho vam demostrar l’1 d’octubre del 2017. Els ajuntaments republicans vam ser garants de la sobirania municipal
que va permetre l’exercici del dret a vot de la ciutadania. Sempre, tant des del govern com des de l’oposició, els
electes republicans han treballat de la mà de la ciutadania, al carrer i en tots els espais de diàleg que s’obrin per
fer efectiva la República. Sempre ho hem fet sense partidismes, sense escatimar cap esforç i sense por a la pròpia
integritat física. Aquell dia, fins i tot, interposant-nos davant dels atacs violents de les forces policials espanyoles.
Les persones que treballem pels projectes d’Esquerra Republicana som les que fem que les coses passin. Aquell
dia, amb la comunió de molta gent, ho vam tornar a fer.
La República és inevitable. Els nous governs municipals republicans seran un espai indispensable per fer-nos
avançar cap al seu assoliment. Des d’un independentisme obert i inclusiu, els ajuntaments continuaran la defensa
dels drets i les llibertats de la ciutadania catalana. Seran també governs diversos com la societat catalana que
promouran el debat ciutadà sobre quin model de República volem. Només si som forts als ajuntaments assegurarem que es construeixi de baix a dalt.

Fer República des dels ajuntaments
Els municipis són una peça clau del país nou i millor i són l’eina imprescindible per millorar la vida i el benestar de
les persones de tots els pobles, viles i ciutats. El municipalisme republicà ha estat al costat de la ciutadania en les
seves reivindicacions pacífiques i ha defensat els drets polítics al vot, a la llibertat d’expressió i de manifestació i
els drets d’associació i de participació, que han estat atacats per part de l’Estat espanyol.
El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la governança que comporta construir governs
participatius i col·laboratius que siguin també transparents, ètics i oberts, i que acostin la informació i les decisions
als ciutadans i les ciutadanes. A més, el diàleg constant i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia
dels ajuntaments republicans i situen la ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista envers les polítiques locals.
Els ajuntaments, com la institució principal de les administracions locals, han de ser reconeguts en l’àmbit institucional, reforçant la seva autonomia política i financera, i evitant tuteles innecessàries. Des d’Esquerra Republicana
tenim el compromís de construir municipis que fan República dia a dia per donar resposta als reptes socials amb
l’objectiu de millorar la política, enfortir la democràcia, crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes.
Els municipis han de ser un espai per guanyar complicitats i voluntats d’actuació comuna i fer impossibles els
designis dels qui treballen per fracturar la nostra societat en blocs estancs. Les eleccions municipals són una
oportunitat per reforçar el republicanisme i per posar en valor la importància del món local en l’estratègia de
construcció i implementació de la República.

6

Esquerra Republicana està cridada a ser la ròtula de pactes municipals republicans atesa la capacitat d’interlocució
amb les diferents formacions polítiques amb representació municipal. Aquesta mateixa articulació es donarà també
en els diferents ens supramunicipals, consells comarcals i diputacions, que han de servir de motor i de corretja de
transmissió de les preocupacions municipals. A l’Àrea Metropolitana, cal que fem República mentre fem capital,
aplicant polítiques comunes en diferents àmbits i compartint una planificació conjunta d’àmbit metropolità.

Les polítiques republicanes des dels ajuntaments
Des dels municipis, treballarem per la justícia social, la no discriminació per raó d’origen, ètnia, religió, gènere o
orientació sexual, per la dinamització socioeconòmica responsable, per l’educació de ciutadans i ciutadanes lliures
i per una gestió pública dels serveis que sigui responsable ambientalment.
La justícia social és el principi orientador de l’actuació dels municipis republicans al servei de la ciutadania i
per tal de garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom. La societat diversa, plural i heterogènia del nostre
país s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats sobretot a les grans ciutats, on la crisi econòmica ha deixat
bosses de pobresa. Cal que des de l’àmbit local s’asseguri l’accés de les persones vulnerables als serveis socials
bàsics i que es portin a terme polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i
l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels oligopolis. El creixement de
la recuperació econòmica no està arribant a tothom per igual i les desigualtats no fan més que incrementar-se. En
aquest sentit, cal que des dels municipis republicans s’empri la progressivitat fiscal com una eina de redistribució
social i es garanteixi l’accés universal als serveis públics.
La dinamització econòmica responsable dels municipis i les ciutats republicanes té l’objectiu d’assegurar que
totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat. Els poders públics han d’assegurar conjuntament amb les empreses salaris dignes amb l’objectiu de garantir un salari mínim de 1.000 euros també
en la contractació pública i eliminar la bretxa salarial de gènere. La millora de l’ocupabilitat de les persones amb
més dificultats per trobar feina ha de centrar l’atenció dels municipis republicans, que també han de contribuir a la
implantació de la reforma horària. Els municipis republicans han de bastir un model de comerç urbà de proximitat
que vertebri socialment els barris, els pobles i les ciutats i els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant
la resta d’activitats econòmiques i cíviques.
L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de l’educació i de la cultura un projecte de ciutat obert a tothom i on totes les persones en formin part. Els municipis republicans són pobles i ciutats
educadores en els valors cívics a temps complet que garanteixen més i millors oportunitats educatives, més enllà
de l’escola. L’educació i la cultura són enteses des de l’òptica republicana com unes eines de transformació social
a l’abast de tothom, com uns drets fonamentals inalienables, que fomentin el pensament crític i impulsin la creativitat en totes les seves formes d’expressió.
La gestió pública dels serveis permet als municipis republicans assolir un alt nivell d’eficiència, evitar duplicitats i
facilitar el seguiment acurat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. També la incorporació de criteris ètics i de
transparència en la contractació pública asseguren que totes les despeses tinguin com a objectiu final el bé comú.
La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible dels municipis republicans són aportacions fonamentals per al benestar present i futur de la ciutadania i del territori. L’eficiència energètica, les
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energies renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural formen part de l’actuació
dels ajuntaments republicans per promoure un model mediambiental sostenible, integral i innovador. També la
preservació del patrimoni històric i arquitectònic i la prioritat d’inversió en la rehabilitació del parc d’habitatges i
la generació d’habitatge públic de lloguer.
“Fer república des del municipi” ens acosta al concepte de “fer municipi des dels principis republicans”. Aquests
plantejaments es basen en cinc principis d’actuació:
•
•
•
•
•

Universalitat de les actuacions i representació del conjunt del municipi
Gestió professional i actuació ètica
Justícia social, igualtat d’oportunitats i servei públic
Promoció de polítiques feministes i d’igualtat de gènere
Assumpció de la Nova Agenda Urbana i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU

El model municipalista republicà es basa en el reconeixement dels ajuntaments com a autèntics governs locals,
alliberant-los de cotilles com la llei d’estabilitat pressupostària i establint un millor sistema de finançament local
que els permeti sortir de les subvencions finalistes. Cal replantejar el marc competencial local perquè permeti als
ajuntaments assumir més competències en alguns casos i una millor redistribució competencial en d’altres per
fer compatible el principi de subsidiarietat amb el dret de tota la ciutadania de gaudir dels serveis bàsics independentment d’on visqui, preveient mesures específiques que ho facilitin als municipis petits i amb pocs recursos
i als municipis singulars, com és el cas dels municipis turístics.
Hem de permetre als ajuntaments retornar els superàvits a la ciutadania en forma de millors serveis públics i
amb l’execució d’inversions prioritàries. Actualment 223 municipis catalans tenen deute zero i en el seu conjunt
han aconseguit reduir el deute en més d’un 25% en quatre anys. Malgrat això, l’Estat continua ofegant els municipis
obligant-los a reduir encara més el deute o bé acumular superàvits (7.083 milions el 2016, un 0,64% del PIB), quan
és precisament l’Estat qui incrementa any rere any el seu endeutament i aprofita per centrifugar els objectius del
dèficit cap al món local.
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1. Ciutat
Socialment Justa
1.1. DONES
La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, en la qual es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i presa de decisió.
El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els
àmbits de la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per
raons socioeconòmiques.
Els ajuntaments, que són la primera administració pública i la més propera a la ciutadania, han de vetllar per fer
del municipi un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i un marc de creixement personal i professional. Han de dotar-se dels serveis que competencialment els pertoquin i garantir l’acompanyament i derivació
als ens supramunicipals adients en cas que les delimitacions competencials no facin raonable o possible atendre
localment una necessitat. Un país equilibrat és aquell en què els drets de tota la ciutadania són efectius a qualsevol lloc del territori, sigui quina sigui la dimensió del municipi.
Propostes:
• Seguirem apostant per transversalitzar les polítiques de gènere a totes les regidories
•

Treballarem per garantir escoles bressol dels 0 als 3 anys, per a les famílies que ho sol·licitin.

•

Treballarem per garantir els recursos adients per a la cura de les persones dependents i de les persones
cuidadores.

•

Treballarem per garantir, en totes les estructures administratives institucionals i en els àmbits no institucionals participatius, la participació de dones en condicions de representació paritària.

•

Promourem la implementació, potenciació i avaluació del Pla d’Igualtat Municipal, que avanci cap a un
Pla Global d’Inclusió, que tingui en compte la interseccionalitat i la múltiple discriminació.

•

Donarem compliment estricte a la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya.

•

Promourem un gran pacte social, amb el compromís d’erradicació de la violència masclista en totes les
formes.

•

Lluitarem per l’erradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les dones i els seus infants –en col·laboració amb el SIAD de referència del territori i d’acord amb el desplegament territorial
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de la Llei 5/2088, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
•

Continuarem formant en perspectiva de gènere i violència masclista tota la plantilla municipal i molt
especialment el personal que treballa atenent les persones.

•

Continuarem donant suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció, detecció i reparació de la violència masclista, i per l’impuls de polítiques feministes.

•

Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat, LGTBI+ i violència masclista perquè puguin
impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència masclista entre el col·lectiu
de gent jove.

•

En cas de feminicidi a l’estat, establirem un recordatori i condemna a totes les formes de violència masclista.

•

Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació,
gestió d’equipaments culturals, entre d’altres. Treballarem perquè aquestes polítiques siguin fruit de
consensos i treballarem perquè tinguin estabilitat i continuïtat.

•

Impulsarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i abandonament: pla de teleassistència, suport a les entitats de gent gran, suport als equipaments municipals de
gent gran.

•

Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones als municipis mitjançant el
nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.

•

Promourem l’ús d’un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s’utilitza en les comunicacions
internes i externes de l’Ajuntament, evitant l’ús sexista del llenguatge, fomentant accions formatives per
a la població i els treballadors i treballadores municipals.

•

Seguirem duent a terme mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de violència
masclista.

•

Continuarem treballant per la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal.

•

Incentivarem que les associacions del municipi que incloguin criteris de paritat en les seves juntes.

•

Seguirem promovent la creació d’espais de trobada de les dones del municipi per desenvolupar activitats
dirigides i d’intercanvi d’experiències.

•

Seguirem commemorant i reivindicant les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional
de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i d’altres
que per consens social considerem adequades.
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1.2. CIUTADANIA I DIVERSITAT
La República Catalana es reconeixerà com una societat diversa, garantint els mateixos drets i oportunitats per
a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa del país i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els valors republicans i els drets humans. Una República laica amb
llibertat de creences i conviccions, on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la diversitat sigui
viscuda i entesa com una realitat i una riquesa.
1.2.1. Empadronament
• Farem que el padró, com a registre administratiu, respongui a la realitat del municipi, a fi de garantir els
drets i els deures de les persones i facilitarem l’acció de govern local
•

Complirem la normativa vigent pel que fa a la inscripció al padró, amb una atenció especial a la que es
refereix a l’empadronament sense domicili fix i, si cal, emprendrem mesures actives per facilitar l’empadronament d’aquelles persones que viuen en domicilis dels quals no són propietaris o titulars de
contracte de lloguer.

•

Oferirem la inscripció immediata al Servei de Primera Acollida a totes les persones que s’inscriguin per
primera vegada al padró del municipi.

1.2.2. Acollida
• Mantindrem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades presidides per
l’alcaldessa, participades per les persones responsables dels serveis públics i les entitats principals del
municipi.
•

Potenciarem la xarxa d’acollida participada per aquells serveis públics i entitats que puguin donar continuïtat a les accions més enllà del servei de primera acollida en àmbits com l’alfabetització, l’aprenentatge
lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, entre d’altres.

•

Reforçarem els programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida on entre els mentors hi hagi
persones de diversos orígens i estendrem les actuacions d’acollida a totes les persones immigrades que
en el moment de l’arribada no les van rebre.

1.2.3. Arrelament social
• Desenvoluparem programes d’inserció laboral, conjuntament amb els possibles agents ocupadors, per
donar a conèixer la possibilitat de reclutar treballadors i treballadores a través de l’arrelament social.
•

Agilitzarem els tràmits de l’informe de l’arrelament social, escurçant els temps d’espera.

1.2.4. Treball i Nova Ciutadania
• Promourem l’establiment de plans d’ocupació adreçats a persones estrangeres sense autorització administrativa, amb una atenció especial a les dones i les persones amb càrregues familiars, perquè puguin
accedir a la regularitat administrativa.
•

Desenvoluparem un programa de suport a les treballadores de les cures que inclogui formació en drets
laborals i en prevenció de la violència masclista, capacitació professional, prevenció de riscos laborals,
salut laboral, assessoria jurídica i, especialment per a les que treballen en règim d’internes, activitats
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per a la interacció i la sociabilitat.
•

Vetllarem per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en tots els àmbits.

•

Combatrem les dinàmiques de segregació de les persones nouvingudes al mercat laboral amb la promoció
dels processos de selecció amb currículum protegit i anòmim i amb l’obertura d’espais de denúncia de
les pràctiques discriminatòries.

•

Establirem un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics locals per teixir aliances per
a la inclusió de la diversitat també en el sector privat.

•

Desenvoluparem actuacions específiques per detectar situacions de discriminació de les persones immigrades en l’àmbit laboral amb la col·laboració de les organitzacions sindicals més representatives.

•

Donarem a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat de contractar persones amb permís de residència i sense permís de treball (permisos humanitaris, extutelats, etc.), persones refugiades i persones
en situació d’irregularitat administrativa però amb possibilitats d’assolir un arrelament social.

1.2.5. Educació i Nova Ciutadania
• Informarem des dels serveis de primera acollida dels recursos educatius formals i no formals, dels criteris
de matriculació i de les formes de participació en la comunitat educativa, promovent la participació a les
associacions de famílies d’alumnes de cada centre.
•

Mantindrem la formació en llengua catalana per a tots els pares i mares d’alumnes que la desconeguin
als centres escolars.

•

Farem plans de formació a les famílies per facilitar que aquestes puguin donar suport als seus fills i filles
en l’aprenentatge acadèmic i en l’orientació curricular.

•

Fomentarem els espais d’interrelació entre famílies de diferents orígens en l’àmbit escolar i el seu entorn

•

Donarem suport a aquells models educatius, com les comunitats d’aprenentatge, que afavoreixen la interrelació entre famílies i escola, la continuïtat d’aprenentatge en el temps no lectiu, l’erradicació de les
situacions de violència a l’escola i la millora de les expectatives d’èxit educatiu

•

Fomentarem la creació de programes de mentoria entre joves referents i alumnat en situació de vulnerabilitat social.

•

Mantindrem les aules d’estudi assistit, activitats de reforç escolar i altres tipus d’activitats compensatòries
a l’abast de tots els alumnes en situació de vulnerabilitat, ajustant-lo a les necessitats dels Centres Oberts
dels quals disposem.

•

Promourem la participació dels infants, adolescents i joves de famílies immigrades en les entitats de
lleure educatiu.

•

Promourem que els centres apostin pel voluntariat educatiu que pugui participar i reforçar els plans
educatius dels centres.

•

Donarem suport al programa Instituts Oberts per a la dinamització del temps educatiu no lectiu per a
joves adolescents mitjançant activitats programades als instituts de secundària en horari no lectiu.
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1.2.6. Diversitat Religiosa
Cal respectar les creences i les pràctiques religioses entorn de l’àmbit funerari i no s’ha d’entrar en cap discussió
per raó de les conviccions de cadascú.
Diverses comunitats religioses sol·liciten que els seus fidels siguin enterrats en sepultures soterrades o tombes
dins de les parcel·les confessionals que s’habilitin als cementiris municipals. És recomanable atendre aquestes
peticions d’acord amb els preceptes religiosos aplicables a aquestes comunitats. Però és recomanable que les
parcel·les confessionals siguin gestionades íntegrament per l’Ajuntament, en coordinació amb les entitats religioses quan s’escaigui i es realitzi amb la mateixa taxa municipal per a tothom, sense bonificacions. Cal que
l’Administració actuï de la mateixa manera amb tots els col·lectius i amb totes les persones, sigui quina sigui la
seva opció de pensament, de consciència o de religió.
Diverses tradicions religioses tenen com a precepte l’enterrament dels seus membres directament a terra. La
legislació catalana en matèria de política sanitària mortuòria prohibeix aquesta pràctica i, per tant, no és possible
atendre aquesta demanda.

1.3. LGTBI+
Vilanova i la Geltrú, com a municipi de valors republicans, ha de ser la punta de llança en la lluita contra les desigualtats i les discriminacions que es generen a causa de la diversitat sexual i de gènere, així com la garantia de
la implementació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot el territori.
Per això és important incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’agenda política del municipi.
I per fer-ho cal donar suport al teixit associatiu del municipi, posar en marxa equipaments i serveis adreçats a
aquest col·lectiu i dur a terme mesures per lluitar contra l’homofòbia.
Propostes:
• Mantindrem la Regidoria específica encarregada d’impulsar les polítiques locals en matèria de diversitat
sexual i de gènere (LGTBI+).
•

Seguirem commemorant, des de l’Ajuntament, diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI+ com ara el 17
de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia) i el 28 de juny (Dia internacional de l’Orgull LGTBI+). Ho
farem a través d’actes institucionals, amb la col·locació de la bandera LGTBI+, de l’aprovació de mocions
i declaracions o d’activitats públiques.

•

Dinamitzarem la Xarxa de Municipis LGTBI des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

•

Impulsarem la constitució d’una comissió interdepartamental municipal per garantir la implementació i
avaluació de pla local LGTBI+.

•

Incorporarem la perspectiva LGTBI als principals plans i programes municipals, per tal de garantir la
transversalitat d’aquestes polítiques.

•

Continuarem apostant per un punt d’atenció a les persones que hagin patit alguna discriminació per
motius d’orientació sexual o identitat de gènere, donant suport i dinamitzant l’associacionisme LGTBI+
del municipi.

•

Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de gènere, tant
pel que fa a la comunicació corporativa del consistori com als mitjans de comunicació local.

•

Garantirem que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüi a la diversitat familiar i d’identitat
de gènere
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•

Farem accions orientades a prevenir l’homofòbia en l’àmbit de l’esport i en l’àmbit de la gent gran (especialment pel que fa a residències i casals de gent gran).

•

Vetllarem perquè les biblioteques del municipi incorporin fons documental i material sobre diversitat
sexual i de gènere.

1.4. SALUT
El nou Sistema Nacional de Salut i Social de la República estarà centrat en la persona i serà públic, universal,
equitatiu i integrat. Garantirà la qualitat, serà finançat amb recursos públics i estarà orientat a preservar la salut
i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què la ciutadania es farà corresponsable de la seva salut, disposarà
de la màxima informació sobre el procés d’emmalaltir i tindrà la capacitat, si és possible, de decidir les opcions
terapèutiques que vol rebre fonamentades en l’evidència científica a nivell de resultats, de manera compartida
amb els professionals sanitaris que l’acompanyin. L’equitat en l’accés al SNS és irrenunciable.
1.4.1. Salut i societat
• Impulsarem una atenció social i sanitària integral, prioritzant l’atenció domiciliària, atenent tant com es
pugui els condicionants propis del pacient i del seu entorn més immediat (familiars, de veïnatge...) i observant una cura especial per als col·lectius més fràgils i vulnerables.
•

Considerarem l’Atenció Primària comunitària com a base de l’atenció integral i la principal porta d’entrada
al Sistema Nacional de Salut i Social.

•

Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut: desigualtats zero en salut.

•

Corresponsabilitzarem i empoderarem les persones en la cura de la seva salut i la qualitat de vida.

•

Enfocarem la salut des d’una perspectiva comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis
d’Atenció Primària de la salut, benestar social i salut pública, complementant la seva activitat en l’acció
sobre els determinants socials de la salut.

•

Promourem el treball intersectorial i transversal (Model Col·laboratiu) implantant, en tots els àmbits, els
plantejaments de “Salut a totes les polítiques”.

•

Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la salut que s’organitzin
als centres educatius i en qualsevol entitat que formi part del teixit associatiu del país.

•

Fomentarem la creació de xarxes locals de salut pública i comunitària a les administracions locals amb
participació de tots els actors territorials.

•

Promourem la participació dels agents econòmics i socials i també dels espais comunitaris de lleure en
les intervencions que impliquin l’àmbit de la salut.

•

Difondrem des dels àmbits responsables una informació accessible sobre els recursos sanitaris, la manera
d’utilitzar-los i reforçarem l’educació sanitària per potenciar l’autonomia personal.

•

Dotarem convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut, posant l’accent
especialment en col·lectius vulnerables d’acord amb el diagnòstic comunitari i els mapes de vulnerabilitat
social realitzats per l’Ajuntament.

•

Potenciarem el disseny de plans de salut comunitaris específics per a cada barri de la ciutat, amb la par-
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ticipació de la ciutadania i dels actors socials del territori i amb objectius i accions concretes. Dotarem
aquests plans de salut d’indicadors i mecanismes d’avaluació permanents.
1.4.2. Àmbit específic de salut
• Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. Inclourem les instal·lacions municipals en els programes de salut específics (cardiovascular, metabolisme, osteoarticular,
geriatria, salut mental...).
•

Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de vida d’adolescents i
joves, encara que no exclusivament. Aquests són, preferentment, la igualtat de gènere tal com indica el
diagnòstic comunitari local, així com els d’educació sexual –incloent-hi la diversitat sexual–, l’atenció a
la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre les malalties de transmissió sexual
i els programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.

•

Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme i altres hàbits no saludables.

•

Continuarem treballant amb la Taula de Salut Mental del Garraf ens els àmbits de l’estigma en pacients
diagnosticats amb patologies mentals i la inserció laboral i el suport a les famílies.

1.4.3. Salut i Autonomia Personal
• Coordinarem les accions de salut amb Afers Socials i entitats cíviques i esportives no lucratives per dissenyar programes adreçats a potenciar, mantenir i augmentar l’autonomia de les persones, amb l’objectiu
de treballar per un envelliment actiu i saludable amb polítiques i accions transversals.
•

Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida independent de les persones
grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora de la seva salut en general.

•

Contemplarem la planificació de construcció de noves residències, centres de dia i hospitals de dia públics i en règim de concertació amb la Generalitat, amb treball en xarxa amb els responsables de l’atenció
sanitària i dels serveis socials.

1.4.4. Salut Pública
• Desplegarem i farem efectius els àmbits de responsabilitat en Salut Pública dels municipis (aigües, zoonosi, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb risc de legionel·losi, etc).
•

Treballarem per informar sobre la distribució i la qualitat d’aigua pel consum humà de la ciutat.

•

Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire de la població i impulsarem de manera
prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica.

•

Elaborarem programes específics de control per a les plagues –rates, escarabats, tèrmits, etc.– i, en
particular, de les plagues actuals –coloms, cotorres, gavines, etc.–.

•

Utilitzarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació en els parcs i jardins, responsables
amb les persones i el medi ambient, mantenint l’exclusió de l’ús de Glifosat.

•

Vetllarem per limitar al màxim possible les radiacions provinents de l’espectre electromagnètic.

•

Ampliarem el nombre d’aparells desfibril·ladors dels equipaments públics —esportius, mercats i altres
espais públics molt freqüentats—, connectats al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i fomentarem
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polítiques formatives de primers actuants en aturada cardiorespiratòria. Programes formatius i de manteniment d’habilitats.
•

Potenciarem l’educació en RCP dels escolars durant l’educació Primària i ESO introduint aquesta formació
en el currículum educatiu dels nens.

1.5. ACCIÓ SOCIAL
La República Catalana ha de néixer amb el propòsit d’esdevenir una societat inclusiva i cohesionada garantint
els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. Una República que redistribueixi la riquesa per donar una
vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, erradicant la pobresa. Una
República Catalana del benestar que esdevingui un dels països més avançats d’Europa en la garantia de drets
socials i la igualtat d’oportunitats.
1.5.1. Transversalitat en l’acció social
• Els ajuntaments han liderar plans estratègics d’acció social que generin una visió i una estratègia conjunta de tots els actors, intentant focalitzar-se en els aspectes de màxim acord i que generin projectes
transformadors i desencadenants.
•

Les estratègies municipals han d’incorporar: la introducció d’evidència científica, la concreació de serveis
i projectes amb persones professionals, usuàries i persones del món acadèmic, metodologies de participació i implicació del conjunt d’agents de l’àmbit social, així com mecanismes d’avaluació del progrés i
dels resultats de les polítiques públiques.

•

Cal impulsar projectes socials, que incorporin metodologies i elements innovadors a projectes ja existents o de nova creació, amb l’objectiu de descobrir noves fórmules i metodologies d’abordar necessitats
existents de manera més efectiva.

•

Deixarem de parlar de “despesa social” i parlarem d’“inversió social” i d’“inversió en les persones” com
un element positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de les persones beneficiàries. De
la mateixa manera, deixarem de parlar d’“ajuts socials” i parlarem de “suport a situacions”.

•

Apostarem per fixar un 0,7% d’inversió social en el pressupost municipal.

•

Reconeixerem i promourem el tercer sector com a agent social.

•

Potenciarem els bancs de recursos comunitaris entre la ciutadania —roba, material sanitari, llibres, etc.—
com a eines de reaprofitament de recursos.

1.5.2. Cohesió Social
• Ens comprometrem amb una estratègia i planificació integral amb els plans locals d’inclusió social.
•

Mantindrem la xarxa bàsica d’atenció social primària adaptada als nous requeriments socials i traspassarem l’atenció corresponent als àmbits competents, per combatre les situacions de pobresa (d’habitatge,
renda, prestacions econòmiques, energètica, etc.).

•

Fomentarem òrgans, consultius i de participació, formats per l’Ajuntament i totes les entitats, grups i
associacions que col·laborin o treballin en qualsevol activitat relacionada amb el benestar social, serà el
nexe entre l’administració i la ciutadania a l’hora de formular propostes, definir polítiques de benestar i
veure’n i analitzar-ne l’execució.
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•

Garantirem l’alimentació de totes les persones i continuarem millorant el suport a les entitats que distribueixen els aliments, beques menjador, etc.

•

Impulsarem mesures que ens permetin garantir un habitatge digne per a tothom.

•

Mantindrem els serveis orientats a l’atenció de situacions i problemàtiques no previsibles, com pot ser
un Servei d’Urgències i Emergències Socials.

•

Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el procediment
sancionador quan convingui.

•

Seguirem implementant programes de seguiment i de reinserció social i, sobretot, laboral, de persones
que han estat ateses durant un llarg període per l’administració.

1.5.3. Vellesa i discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat
• Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones amb discapacitat funcional per tal de garantir, de manera coordinada, les necessitats per tenir una vida digna.
•

Tindrem present l’envelliment de la població i, per tant, potenciarem l’envelliment actiu i preveurem la
necessitat de més recursos sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de titularitat
municipal com en aquells que són competència de les administracions superiors.

•

Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament.

•

Promourem plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.

•

Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove.

•

Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) perquè la
gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb
altres persones i conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.

•

Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com un aspecte que pot donar més qualitat de vida,
sempre que les condicions de la persona ho requereixin.

•

Facilitarem els àpats en dispositius municipals i domicilis a les persones grans que ho sol·licitin amb el
corresponent informe dels serveis socials.

•

Assessorarem dels espais domèstics de les persones grans, respecte les seves necessitats, per evitar
riscos innecessaris.

•

Estimularem, integrarem i promocionarem la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn veïnal i
sociocultural.

•

Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers les persones grans i
les persones amb discapacitat, com també dels programes d’atenció i seguiment per a la implementació
de nous serveis d’acollida per a aquesta realitat (maltractament a persones grans).

•

Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció de la sol·litud en la gent gran i persones amb
risc d’exclusió.

•

Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.

•

Elaborarem plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en l’àmbit social
com en el laboral.
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1.5.4. Infància, adolescència, família i igualtat d’oportunitats
• Redactarem el Pla Local d’Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú per a la posada en marxa de
plans integrals d’atenció i promoció de la infància i l’adolescència per tal de cobrir, de manera coordinada,
les necessitats per garantir el seu desenvolupament.
•

Avançarem en la participació infantil per incorporar la perspectiva dels infants i adolescents en la presa
de decisions, creant consells locals d’infància i adolescència.

•

Promourem municipis respectuosos amb la infància, que garanteixin zones de l’espai públic on puguin
jugar i desenvolupar-se en llibertat i autonomia.

•

Establirem una xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i l’adolescència des d’un
vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència,
conductes de risc, etc., com poden ser les ludoteques infantils i els centres oberts municipals.

•

Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.

•

Elaborarem plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents del municipi;
potenciarem programes públics per a l’alimentació, de suport econòmic, conciliació, entre d’altres.

•

Establirem mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats (salut, lleure…).

1.5.5. Acció cívica i voluntariat
• Millorarem la xarxa de centres cívics com a espais de participació, formació, impuls de valors cívics i oci
positiu.
•

Donarem suport a les iniciatives que fomentin el civisme.

•

Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme com una de les millors formes de participació social i exercici de civisme.

1.6. JUSTÍCIA
La República ha de constituir una justícia concebuda com un autèntic servei públic al servei de la ciutadania,
pilar essencial de l’estat de dret i l’estat del benestar, que doni plena garantia als drets i les llibertats, individuals
i col·lectives, i garanteixi l’accés en plena igualtat a tots els ciutadans. Una justícia eficaç, eficient i accessible, ben
dotada de recursos, transparent en la gestió, propera a la ciutadania i que garanteixi la normalitat de l’ús de les
llengües catalana i occitana. Una justícia compromesa en la defensa dels drets humans i la justícia universal que
esdevingui referent en la persecució dels crims, sense importar qui els hagi comès i on s’hagin comès.
Propostes:
• Vetllarem per l’apropament de la justícia a la ciutadania des de l’escola i l’institut, com a mecanisme de
prevenció dels conflictes, i com a mesura per incrementar la implicació de la societat civil en la millora
del sistema judicial.
•

Seguirem implicats, des de l’administració local, en la resolució dels conflictes sota uns criteris de qualitat,
per reduir la judicialització a través de mesures com el servei de mediació.
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•

Promourem que, en la contractació administrativa i en la gestió de serveis en règim de concessió per
part d’empreses privades, s’inclogui l’arbitratge de consum en els plecs de condicions.

•

Apostarem per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integrat dels diferents serveis de solució
de conflictes, estructurada de manera coordinada i conjunta amb la resta d’administracions.
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2. Ciutat
d’oportunitats
2.1. MUNICIPIS EMPRENEDORS DE RESPONSABILITATS COMPARTIDES
Vilanova i la Geltrú, ciutat de la República Catalana, ha de tenir un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia i fer possible
la llibertat de la seva ciutadania en la seva dimensió econòmica, aconseguint l’absència de dominació de qualsevol tipus,
en especial de les grans corporacions i dels poders econòmics. Només un país pròsper, construït sobre una forta base

industrial i innovadora i amb unes institucions eficients i independents dels poders econòmics pot garantir que
el creixement sigui compartit i s’avanci cap a una societat sense desigualtats, basada en la llibertat i la responsabilitat personal.
2.1.1. Fiscalitat justa i eficient que garanteixi l’estat del benestar i la funció redistributiva i fomenti la competitivitat i prosperitat compartides
• Modernitzarem les ordenances per contemplar l’economia circular en la gestió dels residus en els sistemes
fiscals de les empreses.
•

Continuarem avançant en l’aspecte ambiental, i des de les diferents figures tributàries amb l’objectiu de
fomentar i facilitar la transició cap a un model d’energia sostenible i respectuós amb el medi ambient,
amb l’objectiu d’avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, respectuosa amb el medi ambient i
orientada a corregir desigualtats.

•

Avançarem cap al model de fiscalitat progressiva en els impostos i aprofundirem en un model de tarifació
social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis
públics.

•

Seguirem apostant pels incentius fiscals per a la ciutadania i per a les empreses que es dotin de sistemes
d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic
sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis.

•

Seguirem promovent exempcions fiscals en el transport elèctric amb l’objectiu de reduir les emissions
contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.

•

Seguirem apostant per la simplificació de l’estructura impositiva i farem ús de les noves tecnologies per
facilitar al màxim la relació entre la ciutadania i l’administració en el compliment de les obligacions tributàries, passant d’un model de relació jeràrquica a un model de col·laboració i confiança entre ciutadans
i Ajuntament.

20
2.1.2. Formes de gestió de serveis públics
• Farem el seguiment de les licitacions i apostarem per les seves clàusules de valor social.
•

Iniciarem processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia,
comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la prestació d’aquell servei en el nostre
municipi.

2.2. SECTOR PRIMARI
A la República Catalana, el sector agrari ha de ser competitiu i sostenible. Competitiu perquè compleixi les funcions de producció d’aliments segurs i de qualitat i pugui encarar amb garanties tant el gran potencial exportador
com la demanda interna. I sostenible, tant des del punt de vista del medi com de la viabilitat econòmica de les
explotacions. L’activitat agrària, forestal i pesquera tenen un paper importantíssim en l’equilibri territorial del país
que cal tenir en compte, ja que ajuda a consolidar la població al territori i són la base del desenvolupament rural.
2.2.1. La potenciació dels espais agraris i la producció d’aliments
• Vetllarem per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. El planejament urbanístic dels ajuntaments ha de protegir els espais agraris que, per les seves característiques,
permetin el desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que n’asseguren la continuïtat.
•

Acompanyarem, promourem i facilitarem acords entre agents públics i privats per posar en marxa nous
projectes de producció agrària de proximitat i de temporada.

•

Crearem, on sigui possible, parcs agraris i parcs rurals que permetin donar valor a l’espai agrari i al sector
primari en general, espais que són la base per al desenvolupament de conceptes com el de productes
de proximitat i de temporada.

•

Vetllarem per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola, ramader i pesquer, i potenciarem el relleu generacional.

•

Facilitarem canals de distribució als productors del municipi i de la zona, mitjançant mercats municipals
o altres canals que es puguin impulsar, i emprendrem accions que afavoreixin la venda directa i escurcin
la cadena entre la producció i el consumidor.

•

Continuarem amb la difusió de l’agricultura entre la infància i el jovent que contribueix al coneixement
i a l’enfortiment del sector i de l’activitat que desenvolupa. Ens plantegem l’organització i coordinació,
mitjançant el Consell Escolar Municipal, d’actuacions conjuntes entre centres escolars (en grups o tots,
dependent del municipi), per donar a conèixer el sector i l’activitat que desenvolupa, des de la perspectiva de la producció.

2.2.2. El valor social dels mercats i dels productes de proximitat i de temporada
• Treballarem per donar valor afegit al sector primari de la ciutat i la comarca, posant especial èmfasi
a potenciar el producte de proximitat.
•

Farem un estudi de viabilitat econòmica d’adaptació dels mercats municipals a les noves necessitats
horàries i de consum.
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•

Impulsarem la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels mercats municipals.

•

Vincularem la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos comercials.

•

Promourem el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de temporada, de manera que
les persones consumidores relacionin l’origen del producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza.

•

Promourem que les cooperatives de consum de l’agricultura utilitzin sistemes de producció respectuosos
amb l’entorn i garanteixin, alhora, la màxima seguretat alimentària i alimentació saludable.

•

Seguirem promovent tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació segura i
saludable.

•

Impulsarem els mercats municipals com a pols socials i comercials de promoció dels productes de proximitat juntament amb altres actes com la Festa de l’Espigall, la Festa del Xató o el Mercat Noucentista de
Sant Isidre.

•

Consolidarem les campanyes dels productes de proximitat i gastronòmics al llarg de tot l’any a la nostra
ciutat.

2.2.3. El món forestal, un recurs agrari més
La superfície forestal compleix una finalitat triple: té una funció ecològica i paisatgística, és un espai d’ús públic i
de lleure i, alhora, fruit de la seva gestió sostenible, ens ofereix recursos.
• Ampliarem les mesures de protecció de les zones d’interès natural o paisatgístic d’acord amb el territori.
•

Millorarem la percepció social de la gestió forestal sostenible i la promoció de l’ús dels seus productes.

2.3. PESCA
•

Estudiarem la possibilitat de crear la DO Port de Vilanova, entenent que el peix és marca de ciutat, per
promoure i donar suport a la promoció del peix del port de Vilanova juntament amb la Confraria de
Pescadors

•

Crearem taules de treball municipals específiques dins del Consell Municipal del Port per tal de crear
plans estratègics de comercialització i difusió del peix fresc desembarcats a la Confraria.

•

Vetllarem i promourem una bona comercialització de qualitat i professionalitat per als productes de
proximitat.

•

Articularem programes per empoderar els nostres pescadors com a ambaixadors i prescriptors de les
qualitats i bondats del peix fresc.

2.4. EMPRESA, INDÚSTRIA I SERVEIS
2.4.1. Uns municipis emprenedors que facilitin l’activitat empresarial
• Desenvoluparem i acondicionarem l’Oficina d’Empresa, com a punt d’acompanyament a les empreses
actuals.
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•

Estendrem l’experiència Neàpolis a altres espais i àmbits d’actuació.

•

Utilitzarem el catàleg “VNG Ciutat de Congressos” per promoure l’acollida i organització de congressos
a la nostra ciutat.

2.4.2. Emprenedoria social i republicana
• Potenciarem les empreses d’inserció i integració laboral per a persones vulnerables i discapacitades.
•

Contribuirem a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’economia social
i solidària.

•

Incentivarem la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis públics

•

Exercirem de punt d’informació per a les futures persones emprenedores, orientant-les en la fórmula
cooperativa o redirigint-les a les entitats especialitzades.

•

Promourem l’adopció de plans d’igualtat en les empreses del municipi.

•

Fomentarem la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa d’un entramat econòmic
local.

2.4.3. Per la sostenibilitat de l’economia
• Fomentarem i promourem de forma activa i prioritària el consum responsable i sostenible amb l’impuls
dels productes de proximitat i quilòmetre zero, així com la garantia dels estàndards ambientals i socials
en el mercat.
•

Potenciarem l’autoconsum d’energies renovables, regulant-lo a favor dels consumidors, les famílies i les
empreses, i incentivant-lo en habitatges i centres de treball com a forma més neta, econòmica, sostenible
i cooperativa.

2.4.4. Modernització i eficàcia competitiva
• Crearem un pla de polígons.
•

Apostarem per la digitalització dels polígons industrials com a estratègia per al seu desenvolupament i
increment de la seva activitat. Apostarem per la comercialització i la gestió conjunta d’aquests polígons.

•

Impulsarem la modernització dels polígons industrials, amb una xarxa de connexió a internet d’alta
velocitat a tota la ciutat, garantint la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i l’extensió de les possibilitats de la innovació

•

Mantindrem en bones condicions els polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions, etc.)

•

Promourem les comunicacions adequades dels polígons industrials amb les grans infraestructures viàries
o altres mitjans de transport (trens, ports, aeroports). En aquest sentit, esdevé important la negociació
amb les operadores de vies de pagament per no penalitzar les empreses dels municipis que tinguin les
comunicacions amb la resta del país afectades per peatges.

•

Promourem les figures dels polígons d’activitat econòmica (PAE) en el marc de la col·laboració pública
i privada.

•

Impulsarem la concentració empresarial d’un mateix sector per promoure la creació i la impulsió de
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clústers. D’acord amb la política de clústers, afavorirem el manteniment de sòl industrial i potenciarem la
creació de polígons industrials amb els serveis necessaris per poder desenvolupar activitat productiva.
•

Incentivarem i facilitarem la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. Generarem sòl industrial propi en bones condicions i utilitzarem mesures d’atracció de noves inversions.

2.4.5. Comunicació
Durem a terme programes de difusió de l’economia social i solidària per augmentar el grau de coneixement entre
la ciutadania, i per fer conèixer alhora els beneficis que se’n deriven per a les persones i per a la ciutat.
Establirem i mantindrem una comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades al municipi,
a fi de detectar possibles empreses en crisi.

2.5. TREBALL, PENSIONS I ECONOMIA SOCIAL
En els municipis de la República s’ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les persones puguin exercir el
seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat a la feina, amb participació
en la presa de decisions de les empreses i amb concertació social en les relacions laborals. El mercat de treball es
basarà en les feines per compte aliè, l’autoocupació, l’emprenedoria i la funció pública. El mercat laboral es dotarà
d’una inversió sostenible i eficient en infraestructures i d’un sistema de cotització adequat, que permetrà establir
un sistema de protecció social a la ciutadania (prestacions contributives i no contributives).
Propostes:
• Enfortirem la relació entre el sistema d’ocupació i el territori, coneixedors de la realitat local, potenciant
l’intercanvi d’informació, i compartint-la per elaborar programes específics i més àgils a la pròpia necessitat.
•

Garantirem l’orientació intensiva en les polítiques d’ocupació com a instrument per empoderar les persones en un mercat de treball complex i alhora fer eficient la inversió en formació ocupacional.

•

Entendrem els plans locals d’ocupació com una eina adreçada als col·lectius de més difícil inserció laboral.
Per això han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció.

•

Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives d’ocupació, adaptant-la
a la realitat del teixit productiu local, mitjançant la prospecció d’empreses i el coneixement del teixit
productiu.

•

Apostarem per polítiques actives d’ocupació a través de l’IMET.

•

Detectarem les necessitats formatives de les persones i les empreses per millorar l’ocupabilitat en el
nostre territori elaborant programes conjunts.

•

Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb una atenció especial als
col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral:
joves, dones i més grans de 45 anys.

•

Seguirem adaptant la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències necessàries per
cobrir les vacants de les empreses locals.
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2.6. COMERÇ
Hem de bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris, pobles i ciutats,
els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats econòmiques i cíviques del municipi. Un
model que garanteixi la pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient, que resisteixi les
tendències d’integració vertical del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri de formats i que consolidi
el criteri de la localització, preferentment dins les trames urbanes consolidades, com a element fonamental d’una
activitat comercial sostenible, competitiva i ordenada.
Propostes:
• Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització
i la vitalitat del municipi.
•

Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants del municipi per generar accions d’actuació conjuntes.

•

Donarem un major impuls al Clúster de Desenvolupament Econòmic de la ciutat consolidant les noves
propostes i creant sinergies amb els diferents sectors.

•

Crearem un calendari de fires, mercats i activitats econòmiques que es realitzen anualment a la nostra
ciutat.

•

Desenvoluparem el Pla Estratègic Comercial de Vilanova i la Geltrú.

•

Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzarem, en la mesura que sigui possible, les tramitacions amb altres àrees municipals.

•

Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització
dels productes de la terra i contribuirem, així, a la creació d’una marca catalana de productes de qualitat
amb denominació d’origen.

•

Promourem la creació i la difusió d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb una atenció especial
a les illes de vianants.

•

Mantindrem i augmentarem la competitivitat de les nostres empreses comercials, perquè recuperin el
dinamisme.

•

Informarem i facilitarem eines que permetin a l’empresari una reorientació i un ús eficient dels seus
recursos a través de l’Oficina d’Empresa.

•

Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç electrònic.

•

Desencadenarem un efecte multiplicador sobre l’activitat econòmica.

•

Estimularem el comerç local i de proximitat a la ciutat.

•

Vertebrarem i apostarem pel comerç del centre de la ciutat amb campanyes municipals pròpies i elements
de comunicació i difusió específics. Donarem suport a les iniciatives de les associacions de comerciants.
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2.7. TURISME
La República ha d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i ha d’esdevenir una destinació de qualitat,
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit –que no exclusivament de luxe–, amb una oferta diversificada que
ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat turística, i que contribueixi a fer
conèixer a tot el món els trets que ens distingeixen com a ciutat.
Propostes:
• Desenvoluparem la marca turística Vilanova i la Geltrú apostant per un turisme de qualitat i sostenible
adherint-nos al Biosphere. Apostarem per un turisme de qualitat i sostenible integrant el turisme a l’activitat de Vilanova i la Geltrú
•

Afavorirem la integració dels diversos esdeveniments locals, com ara els mercats i les fires, dins l’oferta
turística del municipi. Els mercats i les fires actuen sovint com a motor que atreu el turisme de proximitat
i de qualitat.

•

Aprofitarem la xarxa de camins i vies verdes existents i apostarem per recuperar el Camí Ramader de
la Marina que uneix Vilanova i la Geltrú amb Llívia per oferir un turisme cultural, esportiu, sostenible i
saludable lligat amb el medi i amb el nostre entorn natural.

•

Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris estiguin donats d’alta com
a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la reputació del municipi.

•

Apostarem pel treball transversal entre totes les regidories per visibilitzar les fires i festivals que es
desenvolupen a la ciutat.

•

Elaborarem un pla integral de qualificació i reciclatge de les persones treballadores i professionals del
sector, amb l’objectiu d’impulsar la formació contínua, establint vincles permanents entre escoles de turisme, sector privat i institucions públiques que, mitjançant plans especialitzats d’estudis i programes de
pràctiques actualitzats, permetin afavorir una ocupació laboral de qualitat i alt valor afegit. Paral·lelament,
desenvoluparem la marca turística de la ciutat amb diferents campanyes en totes les seves vessants:
gastronomia, festes, cultura, activitats, serveis, etc.

•

Continuarem impulsant les TIC per facilitar la informació vinculada als continguts turístics del municipi,
buscant un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social, cultural i mediambiental.

•

Afavorirem el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector turístic i del conjunt de les
seves empreses i activitats, per millorar-ne la contribució a la riquesa i l’ocupació del territori, desenvolupant sectors clau i trets diferenciadors del municipi, com la cultura i el patrimoni.

•

Vetllarem per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l’ocupació i la gestió dels impactes socials,
culturals i mediambientals de l’activitat turística.

•

Impulsarem la creació d’un nou punt d’informació turística al costat de l’estació de trens de Vilanova i la
Geltrú.
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2.8. CONSUM
Una República que vetlli per garantir la protecció dels drets dels consumidors, com a agents socials i econòmics,
mitjançant la implicació d’organismes públics nacionals de consum amb autonomia organitzativa i pressupostària
pròpia i amb l’impuls i el compliment de normes jurídiques pròpies.
Propostes:
• Fomentarem el consum responsable, sobre la base de criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental
i socioeconòmica, com a via per afavorir un model de desenvolupament econòmic més equilibrat, amb
programes de formació i campanyes de sensibilització continuades des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
•

Fomentarem el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per impulsar les
bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a estendre l’adopció de pràctiques que responguin a la
responsabilitat social corporativa.
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3. Ciutat Viva i
Activa
3.1. ESPORTS
La República ha d’apostar decididament per l’esport com un instrument necessari per assolir una societat cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat d’interès públic,
que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i una administració pública
no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut,
educativa, social i de lleure.
3.1.1. Un municipi que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic a l’esport com a realitat educativa,
econòmica, de lleure, de benestar i salut
• Inventariarem les necessitats reals de la ciutat per tal de poder planificar el futur dels equipaments esportius a la nostra ciutat i el manteniment dels existents.
•

Estudiarem la creació d’un nou equipament esportiu que permeti una major cobertura d’horaris per a la
pràctica de l’esport.

•

Elaborarem enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de diagnosi de la situació o
de l’efectiva pràctica física i esportiva de la població del municipi, a partir del qual es poden establir les
polítiques públiques en l’àmbit esportiu.

•

Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat.

•

Potenciarem les activitats esportives a l’aire lliure —aprofitant la climatologia i el paisatge de la nostra
ciutat— com a factor de promoció de la ciutat. Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais
públics –platja, places, carrers, circuits de salut urbans, etc.– en què es relacioni l’activitat física amb el
coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.

•

Crearem nous circuits a l’aire lliure per realitzar activitat física aprofitant els espais verds i la connexió
entre tots ells, especialment orientats a l’activitat per a la gent gran.

•

Promourem l’extensió del Pla d’Esport Escolar a tots els centres educatius, creant associacions esportives escolars als centres i promovent l’activitat física i esportiva no competitiva entre els nois i les noies

•

Seguirem impulsant l’obertura de les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva
de les entitats i de la ciutadania. Aquest fet permet facilitar l’accés a la població infantil dels barris perquè puguin dur a terme activitat física i esportiva en espai condicionat a l’efecte, sense els perills de la
via pública, i, alhora, proporciona un tracte igualitari a tota la població, afavorint la inclusió dels joves i
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infants que no practiquen un esport concret en una determinada associació esportiva. És una mesura
per al tractament de l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social.
•

Donarem difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i els esportistes del municipi en
esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes reconegudes.

•

Promourem l’elaboració d’un pla específic de desenvolupament d’esports nàutics i de platja.

3.1.2. Universalitzar l’accés a la pràctica de l’esport
El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com a tal, se l’ha de reconèixer amb
mesures legals, econòmiques, socials i fiscals.
Propostes:
• Incentivarem els clubs i les entitats esportives perquè promoguin l’accés a l’esport als col·lectius amb
dificultats econòmiques i socials.
•

Incentivarem que els clubs i les entitats esportives promoguin la no discriminació i igualtat de condicions
per gènere.

•

Promocionarem la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones amb diversitat funcional i, en general, de totes aquelles persones amb dificultats personals i/o socials mitjançant programes
específics.

3.2. UNA REPÚBLICA CATALANA CULTA, CRÍTICA I CREATIVA
A Vilanova i la Geltrú, municipi de la República Catalana, la lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna
vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un dret constitucional bàsic i ser considerada un pilar
de l’estat del benestar. Una República que garanteixi l’accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental
inalienable, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. Catalunya té en la seva cultura una de les millors cartes de presentació i la República és una oportunitat per donar-la
a conèixer al món.
Farem de la cultura el quart pilar de l’Estat del benestar. Un país que es vol veure a si mateix innovador, modern
i creatiu ha de generalitzar la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació,
difusió i accés al seu patrimoni cultural i garantir el creixement i la qualitat de la producció cultural. Les polítiques
públiques tenen com a objectiu principal el benestar de les persones. Així doncs, el desenvolupament del talent
creatiu de les persones i l’accés en condicions d’igualtat a la producció cultural són elements indispensables
d’aquest benestar.
3.2.1. Patrimoni Cultural
• Continuarem amb la tasca de coordinació i difusió conjunta amb els museus de Vilanova i la Geltrú —
Museus de VNG— i apostarem per la seva funció social.
•

Fomentarem la gestió en xarxa dels equipaments patrimonials del municipi, integrant-los en el sistema
regional i nacional corresponent, per afavorir-ne l’intercanvi, l’eficàcia i l’eficiència.

•

Impulsarem la Biblioteca Museu Víctor Balaguer com a museu nacional i vertebrador dels museus de la
ciutat, estudiant-ne la reforma i l’ampliació.
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•

Vetllarem per la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial existent en les seves diverses i
diferents formes.

•

Obrirem els Josepets com a Centre de Cultura Popular i Tradicional —Casa de la Festa— que ens permeti
difondre i conservar el patrimoni immaterial de la ciutat i encabir-hi actes socials i culturals.

•

Incorporarem el nou edifici de la Sínia Vendrell com a seu dels Pabordes, vinculat a la Casa de la Festa

•

Incrementarem els espais per dur a terme activitats a la ciutat i donar resposta al dinamisme del teixit
associatiu de Vilanova i la Geltrú.

•

Reforçarem el teixit associatiu en els diferents sectors culturals de la ciutat de manera que es garanteixi
la seva activitat.

•

Reconeixerem l’expressió de les diferents cultures existents a Catalunya i la seva interrelació de manera
que en sorgeixi un enriquiment mutu.

•

Elaborarem polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la memòria
històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni, material i immaterial.

•

Impulsarem la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del territori,
conjuntament amb l’Arxiu Comarcal del Garraf i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

3.2.2. Ciutadania
• Assegurarem la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania
•

Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural pública.

•

Garantirem la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques del municipi
(sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i desenvolupament, etc.).

•

Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni
tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà estimular la col·laboració amb els grups
d’història local, la vinculació a espais de memòria, la presentació d’exposicions, les visites ciutadanes
col·lectives i el treball compartit dels organismes responsables.

•

Seguirem impulsant la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la identitat de
la ciutat i en facilitarem la difusió.

•

Activarem el Consell Municipal de Cultura, que ha d’abordar la política cultural des d’una visió global.

•

Gestionarem de manera integrada l’oferta cultural municipal, de manera que sigui possible oferir informació, descomptes, promocions o activitats gratuïtes a les persones usuàries potencials.

3.2.3. Equipaments
• Apostarem per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals i de la programació que se’n
derivi. Si apostem pels equipaments i els projectes de proximitat, cal una programació amb un alt grau
de sintonia amb el territori i el sector, i també cal vetllar perquè les activitats siguin complementàries i
reforcin les que genera el mateix territori mitjançant la seva xarxa associativa.
•

Augmentarem l’horari d’obertura de les biblioteques municipals com a sales d’estudi en els períodes
d’exàmens.
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•

Garantirem la renovació dels fons bibliogràfics de les biblioteques per adequar-los als indicadors recomanats internacionalment, garantint així la quantitat i la qualitat de la informació que es posa a disposició
de la ciutadania.

•

Estudiarem la creació d’un equipament cívic al barri de mar.

•

Estudiarem la viabilitat de fer una tercera biblioteca a la ciutat, especialment al barri de mar.

3.2.4. La cultura com a motor de la societat i del territori
• Crearem sinergies entre les diferents regidories per promocionar la ciutat a través de la riquesa del seu
calendari festiu tradicional, festivals i altres esdeveniments culturals.
•

Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals, facilitant-los un punt de trobada i contacte amb
professionals de la programació, artistes i persones autores de la resta del país.

•

Reforçarem la publicació DCult com a espai de referència cultural a la ciutat.

•

Fomentarem i impulsarem la creació artística local i promourem la presència de jovent i de dones creadores del municipi en el seu territori.

•

Fomentarem i potenciarem les programacions locals en l’àmbit de les arts escèniques.

•

Promourem la creació de continguts de valor afegit i afavorirem la difusió d’artistes i creadors i creadores
locals.

3.2.5. Foment de la creació cultural
• Fomentarem i donarem suport a la creació artística i assegurarem les condicions necessàries perquè les
persones que ho desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i
culturals.
•

Crearem estructures culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixin el treball transversal entre
diferents sectors creatius. Ampliarem els usos de la Sala a totes les diferents disciplines que contempla
l’art contemporani.

•

Impulsarem el treball comú amb els creadors locals i la seva presència a la Sala.

•

Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats que hi tinguin vinculació.

•

Afavorirem l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans i potenciarem la seva presència en
les programacions municipals, especialment en el FIMPT.

•

Dissenyarem plans de foment de la lectura i la formació continuada, especialment per a persones adultes,
en col·laboració amb els consells escolars del municipi i el Centre de Normalització Lingüística.

3.2.6. Entitats
• Aprofitarem l’Oficina d’Entitats dotant-la de recursos perquè pugui donar suport i assessorament a les
entitats de la ciutat.
•

Concretarem les polítiques vinculades a la identitat per enfortir el paper de les xarxes associatives locals.
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3.3. EL CATALÀ: LLENGUA VERTEBRADORA
La República ha de vetllar pel respecte dels drets individuals i col·lectius de tots els seus ciutadans i ciutadanes, i
la llengua n’és un exemple paradigmàtic. A Catalunya es parlen més de tres-centes llengües, per tant, la societat
catalana és plurilingüe. I, com a tal, cal abordar la política lingüística per garantir que cap persona sigui discriminada per raons de llengua. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ha d’esdevenir vertebradora de la nova
República, que l’ha de dotar de les eines adients perquè es preservi en el territori que li és propi i per garantir-ne
el futur.
Propostes:
• Prioritzarem la comunicació formal, la documentació, la senyalització i la retolació en català sense perjudici
d’altres llengües. La llengua catalana serà la llengua vertebradora i transversal de la societat catalana,
sense perjudici de totes les altres llengües, oficials o no, que s’hi parlen. Cap persona podrà ser discriminada per raons lingüístiques.
•

Promourem l’accessibilitat per a les persones usuàries de la llengua de signes catalana en els actes institucionals.

•

Atendrem la diversitat lingüística des de l’administració, tenint en compte que els drets lingüístics són
nominatius de la ciutadania.

•

Informarem i garantirem els drets lingüístics de la ciutadania.

•

Impulsarem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables a la
llengua.

•

Fomentarem l’ús del català en activitats lúdiques i culturals: cinemes, emissores de ràdio i televisió local, a
la xarxa, concerts, actuacions infantils, etiquetatge, biblioteques (clubs de lectura, llibres, diaris i revistes,
videojocs i DVD), etc.

•

Seguirem donant suport al voluntariat lingüístic als centres educatius d’ensenyament superior, als llocs
de treball, a les entitats de persones nouvingudes i a altres entitats –esportives, culturals, socials…, a
través del programa Voluntariat per la llengua que implusa el Consorci per a la Normalització Lingüística,
conjuntament amb les entitats col·laboradores.

•

Seguirem fomentant l’acolliment lingüístic en català: informació sociolingüística, alfabetització, cursos,
activitats i plans d’acolliment.

•

Fomentarem el compromís i la corresponsabilitat de les empreses, les organitzacions laborals i els sectors professionals a l’hora d’atendre el públic en català. Així mateix, conscienciarem les organitzacions
empresarials de la responsabilitat sociolingüística en el marc de la responsabilitat social empresarial.

•

Actualitzarem i vetllarem per l’aplicació del Reglament d’Ús Lingüístic (RUL) vigent.

•

Informarem les empreses, en el moment que sol·licitin l’autorització d’obertura o la notifiquin, de les
obligacions lingüístiques que tenen, com també dels organismes que les poden ajudar a resoldre tant el
compliment de la legislació vigent com l’ús prioritari del català. Verificarem, en el moment de la concessió
de llicències i permisos, que realment es compleix la normativa.

•

Incorporarem clàusules que vetllin per la qualitat lingüística i la toponímia en la contractació pública, les
subvencions, la signatura de convenis, els crèdits i els avals atorgats per l’Ajuntament.
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•

Sol·licitarem la tramitació en català de tots els processos judicials en què prengui part l’Ajuntament.

•

Promourem plans d’entorn municipals per promoure l’ús del català com a llengua comuna i, per tant,
com a eina integradora i de cohesió social de l’alumnat i les famílies dels centres educatius al municipi.

•

Promourem plans d’acollida municipals que estableixin un protocol per a les persones estrangeres que
arribin al municipi, d’acord amb el Pacte Nacional per a la Immigració.

•

Vetllarem per l’ús del català en tots els mitjans de comunicació local, sense perjudici d’afegir-hi altres
llengües quan es valori que sigui necessari.

•

Crearem campanyes pròpies per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana a la població –o
difondrem les de la Generalitat de Catalunya– mitjançant accions publicitàries i accions de divulgació,
aprofitant dates assenyalades o actes significatius i multitudinaris, en col·laboració amb el Consorci per
a la Normalització Lingüística i la Generalitat de Catalunya.

•

Prioritzarem la programació d’espectacles, concerts i activitats culturals en català, especialment els
adreçats als infants.

•

Promourem, a les biblioteques municipals, les subscripcions de la premsa local, comarcal i nacional en
català, com també el material audiovisual, la connexió a internet i altres elements relacionats amb les
tecnologies de la informació i la comunicació. Així mateix, afavorirem la creació i la distribució de literatura en català, mitjançant certàmens i concursos.

3.4. MEMÒRIA HISTÒRICA
Vilanova i la Geltrú ha de ser un referent de la memòria democràtica, de la memòria col·lectiva, de la defensa dels
drets humans i de la justícia universal. El model que ha imposat l’Estat Espanyol ha fet que sigui impossible a
nivell d’Estat la condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet que ha
impossibilitat impartir la justícia i la reparació dels danys a les famílies de les víctimes del franquisme. La República
Catalana i per extensió els seus municipis hauran de ser exemplars en la recuperació de la memòria històrica i
en la condemna dels règims totalitaris per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir el seus
honors i reparar els danys a les seves famílies.
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsarem totes les accions que siguin necessàries perquè les víctimes tinguin tot el reconeixement polític i legal que mereixen. Sense aquesta doble acció és impossible reconstruir
el relat del que va succeir i reparar els greuges i injustícies que va patir la ciutadania de Catalunya com a conseqüència de l’aixecament militar feixista del 18 de juliol de 1936, la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista.
Unes polítiques de memòria amb fonament han de fer visible tota la gernació d’homes i dones que, al llarg dels
darrers dos segles, han lluitat –i sovint ho han pagat amb la seva vida– per assolir una societat més justa i lliure.
Cal que la política municipal de memòria històrica de la ciutat sigui una eina per fer aflorar la memòria col·lectiva que des de l’Estat espanyol s’ha volgut silenciar i amagar i, alhora, asseguri la seva transmissió a les futures
generacions.
Propostes:
• Seguirem impulsant la Comissió de Memòria Històrica com a eina de compromís col·lectiu entre entitats, associacions, historiadors i historiadores, persones interessades i grups municipals per assolir els
objectius marcats.
•

Donarem suport a totes les entitats i associacions que treballen i tenen per objectiu la recuperació
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de la memòria històrica, la conscienciació i la sensibilització de la ciutadania en contra del feixisme i la
condemna dels règims totalitaris i les seves accions.
•

Estudiarem la rehabilitació del refugi de Sant Antoni i la creació en aquest espai del Centre de Memòria
de la Ciutat per reflectir la memòria col·lectiva, les accions i els fets succeïts a la nostra ciutat.

•

Impulsarem i treballarem per fer aflorar i posar a disposició de tothom la informació sobre els fets, els
esdeveniments remarcables i els perfils biogràfics de totes aquelles persones que van treballar per la
democràcia, la justícia i els drets humans a Vilanova i la Geltrú.

•

Apostarem per posar a disposició de la ciutadania tota aquesta informació sobre memòria històrica al
web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a eina d’informació i actualització permanent.

•

Promourem xerrades, conferències, jornades explicant quin va ser l’abast i les conseqüències de l’aixecament militar del 18 de juliol que va donar peu a la Guerra Civil, el que va promoure la República, el que
va significar l’exili, la deportació als camps nazis, així com l’explicació de les accions fetes i les que falta
fer per promoure i complir els conceptes de veritat, justícia i reparació, a fi de restablir la dignitat de les
persones represaliades i potenciar les polítiques de no repetició.

•

Mantindrem i impulsarem la recuperació dels espais de memòria de la ciutat i la seva senyalització.

•

Mantindrem i impulsarem les dates que formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat per commemorar i homenatjar les víctimes i posar de relleu els valors col·lectius. Commemorarem, repararem i
homenatjarem les víctimes perquè és un dret i un deure de les administracions públiques, és una de les
formes de fer present la memòria col·lectiva amb l’objectiu de crear cohesió social i identitat.

•

Impulsarem elements de difusió com guies interactives, vídeos, publicacions, materials didàctics i exposicions per donar a conèixer la memòria col·lectiva.

•

Mantindrem i impulsarem el programa la Memòria del Futur per preservar les vivències i els recordes
de les persones grans amb l’objectiu de transmetre aquesta memòria a les persones més joves des de la
comprensió del passat, saber mirar el present i construir un futur des dels valors humans.

•

Participarem, mantindrem, estarem en contacte permanent, col·laborarem i tindrem una actitud proactiva
amb totes les entitats memorialistes del país i amb totes les institucions públiques que treballin per la
recuperació d’aquesta memòria.
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4. Ciutat Digna
4.1. SOSTENIBILITAT
Els ajuntaments republicans implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i integral que
permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de qualitat. Apostarem
decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, impulsarem el desenvolupament
de les energies renovables i l’autoconsum, promourem una nova cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una
política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals
i agroforestals. En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el deure i la
responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats de les generacions futures. D’aquesta manera, una de les nostres prioritats és posicionar-nos davant el
repte de la transició energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius
generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica. I també per promoure
l’autoconsum.
4.1.1. Patrimoni natural
• Mantindrem i recuperarem la xarxa de camins rurals tradicionals que ens connecten amb altres municipis
i territoris del país, posant especial èmfasi en la recuperació del Camí Ramader de la Marina que connecta
Llívia amb Vilanova i la Geltrú.
•

Promourem els itineraris i centres d’interpretació, de natura i els històrics i d’interès etnològic del nostre
territori.

•

Seguirem promovent els acords de custòdia del territori.

•

Ens comprometem a la protecció de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú com a espai natural lliure
d’especulació urbanística.

•

Protegirem i senyalarem els parcs naturals que ens envolten com a municipi i com a comarca: Parc Natural del Foix, Olèrdola i Garraf.

•

Apostarem per una anella verda que envolti la ciutat com espai natural, d’oci, salut, esport i esbarjo.

•

Preservarem i dignificarem els torrents com a espais naturals de la ciutat, especialment el de la Riera i
el de Sant Joan.

•

Protegirem la desembocadura del torrent de Sant Joan com a espai natural protegit.

•

Protegirem l’Ortoll com a pulmó verd de la ciutat.

•

Augmentarem les zones verdes i enjardinades de la ciutat amb una clara aposta per les espècies autòctones.
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4.1.2. Residu zero
• Promourem el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les polítiques
de reciclatge.
•

Impulsarem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local
per avançar cap a l’objectiu residu zero.

•

Renunciarem a augmentar el pes de la valorització energètica dels residus, prioritzant l’aprofitament
material i disminuint a poc a poc l’aportació a abocadors. Establirem un model de recollida de residus
sostenible en tot el seu cicle de vida, prioritzant l’aprofitament econòmic i el reciclatge.

•

Incorporarem els residus dins d’una estratègia d’economia circular, començant per l’ecodisseny i fent que
tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir els productes que no són
viables d’integrar un altre cop en el medi o transformar en un nou producte o energia.

•

Posarem l’èmfasi de les polítiques de residus en la prevenció en lloc de la gestió i el tractament.

•

Impulsarem una veritable compra pública verda.

•

Promourem campanyes locals de proximitat, implementant-les i fent-ne el seguiment i avaluació, fent
coparticipant la ciutadania.

4.1.3. Municipis eficients
• Mantindrem les mesures de foment i incentivació en els sectors privats: com ara auditories energètiques
gratuïtes, bonificacions fiscals i subvencions.
•

Reforçarem la formació de personal tècnic que efectuï tasques en relació amb la transició energètica.

•

Elaborarem un mapa local de potencial energètic renovable, per conèixer les potencialitats del municipi,
prioritzant l’aprofitament solar, eòlic i la biomassa.

•

Fixarem objectius d’emissions, eficiència i renovables a curt i mitjà termini.

•

Seguirem fomentant la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, tant en apartaments públics com privats.

•

Farem, on s’escaigui, estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa –per a producció de
calor o mixta elèctrica/calor—.

•

Promourem que les noves implantacions industrials i productives siguin baixes en emissions de carboni.

•

Donarem suport a campanyes locals per a l’eliminació de les bosses de plàstic, a tots els àmbits del municipi.

•

Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per impulsar l’autoconsum d’energia
elèctrica, en el marc del reial decret 244/2019 de 5 d’abril pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

4.1.4. Sector agrari i ramader
• Impulsarem l’agricultura ecològica des de la planificació i des de la gestió dels espais rurals, i potenciarem
les cooperatives de consum de proximitat dins del municipi.
•

Continuarem fomentant estratègies de promoció i comercialització que converteixin el mercat interior

36
en el principal mercat dels productes autòctons mitjançant el suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector turístic local.
•

Promourem i rellançarem iniciatives enogastronòmiques, així com la participació del municipi en la promoció local i comarcal, etc.

•

Protegirem les activitats agràries i les prioritzarem per damunt de la pressió urbanística.

4.1.5. Educació en la sostenibilitat
• Seguirem apostant per les campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de
la nostra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions personals de la ciutadania,
fent especial èmfasi en la cultura energètica i la transició cap al 100% renovable.
•

Seguirem apostant pel coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, del
coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels residus, de l’impacte de les emissions,
etc.

•

Reivindicarem l’accés universal a l’ús dels horts urbans.

4.1.6. Cultura de l’aigua eficient i sostenible
• Seguirem fomentant campanyes per la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre el
veïnat –filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega...
•

Donarem suport a campanyes d’anàlisi de l’afectació pel que fa a les fuites existents d’aigua en l’entramat
de la xarxa d’abastament municipal d’aigua i n’estudiarem possibles solucions, en coordinació amb la
Companyia Municipal d’Aigües de Vilanova.

•

Fomentarem i impulsarem la implantació de noves tecnologies més eficients a les petites i mitjanes
empreses, promourem la cooperació i que es comparteixin les infraestructures, especialment en el cas
dels polígons industrials.

4.1.7. Protecció dels animals
• Revisarem l’ordenança municipal de tinença d’animals per adequar-la a una nova i major sensibilització
vers als animals.
•

Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i ens hi coordinarem.

•

Vetllarem per la convivència entre persones i animals.

•

Crearem nous espais de socialització de gossos, segons la necessitat, a les diferents zones del municipi.

•

Treballarem conjuntament amb les associacions de voluntariat per gestionar adequadament el manteniment de les colònies controlades de gats existents. Dignificarem els espais amb senyalitzacions i, si
s’escau, amb casetes refugi i dispensadores d’aliment i aigua.
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4.2. URBANISME
Entenem l’urbanisme relacionat amb la planificació territorial i als efectes d’una acció política municipal i el definirem com la planificació física de les diverses activitats i usos del sòl, que es concreten en els anomenats instruments de planejament urbanístic general i derivat, i que configuraran un model de poble i ciutat i, per tant, el
seu espai social.
4.2.1. Municipi sostenible
• Mantindrem, recuperarem i potenciarem la xarxa de camins rurals tradicionals .
•

Promourem rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de les diverses
zones del nucli urbà entre si i amb els espais naturals de l’entorn.

•

Fomentarem els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les masses
forestals.

•

Elaborarem ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge.

•

Seguirem mantenint la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, en les urbanitzacions
perifèriques, i crearem zones de diferents usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals.

•

Elaborarem plans de gestió i preservació en l’àmbit local dels espais públics oberts amb interès ecològic
o paisatgístic.

•

Continuarem vetllant per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població
per garantir-ne el manteniment a mitjà i llarg termini.

•

Impulsarem la preservació activa del sòl no urbanitzable i perseguirem de manera eficaç les infraccions
urbanístiques.

•

Impulsarem la protecció d’espais lliures amb diferents tipus de valor –biològic, paisatgístic, marítim...– com
a garantia d’una protecció del sòl i de l’espai no urbanitzable del nostre país.

4.2.2. Municipi ordenat
• Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà –neteja de carrers, rehabilitació de façanes, redacció de la
carta de colors i de materials, enjardinaments, etc.
•

Promourem un pla de millora i manteniment de la via pública, incrementant els recursos amb aquesta
finalitat, tal i com ja vam fer quan vam entrar a govern.

•

Evitarem el creixement d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen un
cost de manteniment molt alt per al conjunt de la població. Ordenarem aquelles zones que en el seu
moment no s’hi va actuar, com el racó de Santa Llúcia.

•

Afavorirem, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i de proximitat
i l’equilibri entre els diversos formats d’oferta.

•

Seguirem potenciant les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments, perquè
afavoreixin el comerç urbà tant al centre com a totes les àrees urbanes de la ciutat amb una presència
destacada de l’activitat comercial.

•

Farem propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana, coordinant la legislació
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urbanística amb els programes de rehabilitació dels plans d’habitatge.
•

Reformarem l’avinguda Vilafranca per pacificar la circulació i convertir-la en un passeig més amable.

•

Reformarem la Ronda Europa per dignificar aquesta entrada de la ciutat, des de l’avinguda Eduard Toldrà fins a la façana marítima, ampliant voreres, incrementant les zones d’aparcament i enjardinant-ne
algunes parts.

4.2.3. Espais al servei de les persones
• Dignificarem l’espai públic com a espai de les relacions socials, pacificant-lo, on els vianants n’han de ser
l’actor principal.
•

Limitarem les terrasses a l’espai públic per garantir l’espai social.

•

Pensarem i dissenyarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere, que fomenti la presència de gent
diversa, i que faciliti la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. Així mateix,
vincularem elements en el disseny urbà i contra la violència masclista per evitar entorns i elements que
provoquin inseguretat per a les dones, erradicant la percepció d’inseguretat en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts.

•

Afavorirem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels carrers, procurant que
no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en el cas de carrers de poca amplada, la tendència serà a
convertir-los en zones de preferència per a vianants.

4.3. MUNICIPIS SEGURS
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència
que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta
de recursos hagin estat ineficaços.
Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però també més cobertura de
les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú
signifiquen més seguretat. En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat
i, per extensió, en convivència. Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte
que es treballa de manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit municipal.
La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des dels quals s’ha de
concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de
seguretat, ens referim al mateix temps a la sensació de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de
la sensació d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el contrari d’inseguretat no és
seguretat sinó convivència.
4.3.1. Prevenció i ciutadania
• Mantindrem i reforçarem programes de detecció i lluita contra la violència masclista i la violència en
l’àmbit de la família. Prioritzarem l’atenció personalitzada a les víctimes i la formació específica dels
professionals.
•

Crearem un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia, conjuntament amb la Regidoria de
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Convivència.
•

Treballarem programes d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

•

Vetllarem pel compliment de l’ordenança de civisme.

•

Revisarem les normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i animals potencialment perillosos, de forma que vetllin pel dret dels animals i que garanteixin que les persones propietàries les coneguin i les apliquin adequadament.

4.3.2. Atenció a col·lectius vulnerables
• Implementarem un protocol d’actuació específic per a l’atenció de víctimes de col·lectius vulnerables.
•

Adequarem per a les persones amb mobilitat reduïda els ferms, els pendents, les baranes, les rampes, els
passos de vianants i la neteja d’obstacles de qualsevol tipus per eliminar les barreres arquitectòniques.

•

Mantindrem i potenciarem protocols d’actuació davant les violències sexuals, especialment les que es
produeixen en els espais públics d’oci.

4.3.3. Participació ciutadana
• Establirem la convocatòria d’una junta de seguretat local participativa als municipis.
•

Farem el seguiment perquè els procediments administratius s’apliquin correctament i la tramitació de
les denúncies i actes aixecades per la policia local segueixin els conductes establerts, de manera que es
garanteixi l’eficàcia dissuasiva i es preservi el principi d’autoritat de les actuacions policials.

4.3.4. Policia i seguretat viària
• Promourem la implicació i el treball conjunt de la Policia local amb la resta de serveis municipals.
•

Fomentarem la formació i el reciclatge dels agents de la Policia local, en especial pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

•

Incrementarem la coordinació entre la Policia local i els diferents cossos policials que actuïn a la nostra
ciutat, en el marc de la Junta Local de Seguretat.

•

Seguirem promovent polítiques de prevenció amb el jovent i l’oci.

•

Elaborarem un pla local de millora de punts negres i punts conflictius i detectarem els trams de concentració d’accidents que hi pugui haver al municipi, per millorar la seguretat viària.

•

Senyalitzarem la xarxa viària per facilitar l’ús de la bicicleta i informarem i conscienciarem de l’ús d’aquest
transport.

•

Crearem noves places d’efectius de la Policia local per a la construcció de la nova prefectura per oferir
un millor servei, una atenció ciutadana digna i unes condicions laborals idònies.

•

Apostarem per recuperar la policia de barri i de proximitat.

•

Seguirem treballant pels programes d’educació viària i cívica de la Policia local a les escoles.
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4.4. MOBILITAT
4.4.1. Espai urbà de convivència
• Regularem la normativa respecte els carrers per a ús preferent per a vianants i ciclistes, eixamplarem les
voreres i crearem illes per a vianants.
•

Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques a l’espai públic.

•

Seguirem apostant per camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els recorreguts
més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.

•

Impulsarem la protecció davant l’aparcament irregular als passos de vianants i les parades d’autobús, i
l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllarem per les indisciplines que perjudiquen els vianants
o el transport públic.

•

Dignificarem les zones de vianants per fer-les més atractives dins del paisatge urbà.

•

Promourem l’ús del transport públic i replantejarem les línies del bus urbà actuals.

•

Promocionarem els aparcaments dissuasius existents que es troben a l’entorn de la ciutat, i n’estudiarem
la creació de nous, especialment a la zona marítima.

•

Afavorirem la rotació de l’aparcament i estudiarem la creació de noves places d’aparcament dins del nucli
urbà, si fos necessari.

•

Limitarem la velocitat màxima i potenciarem les zones de prioritat invertida.

•

Regularem la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies, especialment en el nucli urbà.

4.4.2. Transport públic i bicicleta
• Dignificarem les parades de transport col·lectiu públic urbà pel que fa a seguretat, comoditat i informació.
•

Facilitarem la connexió amb transport públic el centre amb els polígons industrials, els centres cívics,
culturals, sociosanitaris, educatius i els de lleure.

•

Implantarem millores tecnològiques i aplicacions per tal que les persones usuàries tinguin més informació
dels horaris de pas dels autobusos per les diferents parades.

•

Promourem l’ús de la bicicleta en la trama urbana, incrementant els carrils bici existents per connectar-los
tot creant una xarxa compacta que ens ajudi a promoure la mobilitat sostenible

•

Instal·larem aparcaments –repartits estratègicament– i millorarem la senyalització per a bicicletes.

•

Fomentarem i regularem l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte per als vianants.

•

Construirem un carril segregat a la carretera de l’Arboç que connecti la Ronda Ibèrica amb el càmping
del nord de la ciutat per reduir la perillositat d’aquesta via.

4.4.3. Ordenació i qualitat ambiental urbana
• Controlarem la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaborarem mapes de soroll.
•

Impulsarem l’ús de vehicles municipals impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives.
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•

Seguirem apostant per les bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables.

•

Establirem un pla de seguiment i avaluació de les accions que contempla el Pla de Mobilitat Urbana.

4.5. HABITATGE
El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important per a les persones com ho
puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. L’homologació de les polítiques públiques que el
facin possible i el seu finançament, amb els referents europeus que puguin ser equiparables a Catalunya, és una
necessitat i una obligació. En l’actualitat, no es pot afirmar que es compleix l’obligació recollida a l’article 26 de
l’Estatut quan diu que les mesures tendents a garantir l’accés a l’habitatge de les persones que no disposen de
recursos suficients és una obligació dels poders públics recollida a la Carta de Drets Fonamentals de la UE.
El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, la determinació de les desigualtats i l’exclusió social. Cal establir mecanismes que evitin la reproducció de les circumstàncies que van portar
a la bombolla immobiliària i els seus efectes socials col·laterals en el futur. Tenim el repte de millorar l’actual ràtio
del cost de l’habitatge en relació amb la renda disponible de les famílies i de prevenir tensions de preus de factors
de demanda no derivades de l’ús habitual de l’habitatge. La política d’habitatge ha de preveure noves formes de
tinença i tendir cap al valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant el creixement del parc de
lloguer i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de protecció pública. La rehabilitació des de la millora de
l’actual parc d’habitatges esdevindrà prioritària a Catalunya, de manera conjuntada amb la regeneració d’àrees
urbanes al servei de la cohesió social.
Des d’Esquerra Republicana, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic.
L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat una de les principals preocupacions ciutadanes en els anys de la bombolla, que els plans d’habitatge no van resoldre, per una dinàmica de preus
conseqüència directa del model econòmic. En l’escenari postcrisi, evitar l’exclusió social residencial derivada dels
desnonaments ha esdevingut la principal prioritat de qualsevol política d’habitatge.
Tot i que sempre hi ha problemes relacionats amb l’habitatge en un municipi, no és fàcil definir polítiques municipals al marge dels plans d’habitatge de la Generalitat i, lamentablement, de l’Estat, que, malgrat l’Estatut d’Autonomia segueix fent plans d’habitatge emparats en l’article 149.1.13 de la Constitució, en matèria de planificació
general de l’activitat econòmica.
Tot i això, sempre és en un municipi on es concreta la demanda d’habitatge, els problemes d’accés, on hi ha teixits
urbans degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, entramat d’interessos pocs clars,
sobreocupacions de pisos i la problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries o per
insolvència per fer front al pagament del lloguer.
Dit això, els ajuntaments poden dur a terme un gruix d’actuacions sota el paradigma de la política d’habitatge com
a servei d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística.
L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret,
i són moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, per a Esquerra Republicana l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que
poden perdre’l, perquè l’habitatge és un dret i una necessitat i no un valor de mercat. També cal actuar fermament
contra els desnonaments exprés, en la mesura que l’administració local hi pugui intercedir.
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Propostes:
• Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per mobilitzar habitatge buit com
són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al Parlament de Catalunya, així com el decret llei 1/2015.
La mobilització de l’habitatge buit davant l’ampliació desmesurada del parc d’habitatges és l’eina clau
per al futur.
•

Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la nova construcció com
per mobilitzar habitatges desocupats.

•

Seguirem treballant amb els mecanismes que disposem per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim
de resposta en cas que es produeixin.

•

Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge, tant
pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari,
i també per raons d’eficiència energètica. Posarem en valor tot el parc construït minimitzant els nous
desenvolupaments.

•

Seguirem treballant en els serveis d’habitatge en oficines locals d’habitatge amb conveni amb la Generalitat.

•

Elaborarem protocols municipals i d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit.

•

Seguirem vinculant les polítiques d’habitatge amb l’ordenació de l’espai públic i la prevenció de la pobresa
energètica amb accions com els plans d’ocupació per millorar aspectes energètics d’habitatges socials.

•

Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limiten el lucre i
promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana.
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5. Ciutat de
Present i de
Futur
5.1. GOVERN OBERT
•

La transparència i el retiment de comptes: Obrir les dades públiques, obrir els plens, oferir accés a la
informació, elaborar informes, infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és
proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La
transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.

•

La participació: Consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió dels nostres ajuntaments
basat en la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa.
Establir la lògica republicana d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa de les decisions que
els afecten en la seva quotidianitat. Seguirem apostant pels pressupostos participatius com a eina de
participació ciutadana, dotant-los de més pressupost progressivament.

•

La cooperació: Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, de cara enfora,
amb la ciutadania. Cal superar estructures piramidals dins l’organització municipal, establir la millora contínua com a guia d’acció i la gestió del talent com a criteri, establir polítiques de concertació
o partenariats. Estimularem la col·laboració comunitària entre si i en relació amb la gestió d’equipaments i serveis municipals, i vertebrarem la confiança amb la societat civil i els agents socials
que representem.

5.2. ÈTICA I BON GOVERN
•

Impulsarem que les empreses municipals i els organismes autònoms difonguin de manera periòdica i
actualitzada tota aquella informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica,
pressupostària i estadística que es consideri rellevant.

•

De manera específica, farem un esment especial en la transparència pel que fa a tota aquella informació
relativa a:
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»» Càrrecs electes i òrgans de govern
»» L’organització interna i el personal municipal
»» Planificació i l’actuació municipal
»» Informació econòmica i financera
•

Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem la rendició de comptes. Ens comprometem a presentar, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de cada exercici
pressupostari, per a la seva publicació, un informe de les principals actuacions dutes a terme que ha de
contenir almenys:
»» El grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal.
»» La llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu cost.
»» La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en el territori i la població,
desagregada per sexe sempre que sigui possible.
»» La valoració de la situació de les inversions desenvolupades.

•

Així mateix, ens comprometem de manera periòdica a donar compte a la ciutadania de totes les actuacions municipals a través de les estructures participatives habilitades amb aquest efecte.

•

Establirem pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El pacte d’integritat és una eina per
ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació
pública. Es tracta d’un procés que inclou un acord signat entre un govern i totes les empreses licitadores
en qualsevol contracte de l’administració. El pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap
de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborns, ni participarà en conxorxa amb la
competència per obtenir el contracte. A més, les empreses licitadores estaran obligades a revelar totes
les comissions i despeses similars pagades que tinguin relació amb el contracte. L’incompliment del pacte
d’integritat genera un risc d’exclusió permanent de l’empresa licitadora.

•

Implementarem la centralització de les compres de l’administració pública mitjançant una plataforma
electrònica pública per garantir la transparència de les compres. Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos de corrupció, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els
costos i permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és públic i la ciutadania pot fer-ne
el seguiment mitjançant plataformes electròniques.

•

Impulsarem un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i recursos públics per part
dels electes.

5.3. QUALITAT DEMOCRÀTICA
•

Reforçarem el teixit associatiu. Ajudarem i impulsarem les associacions i entitats ciutadanes com a instruments de participació i organització de la ciutadania tant des del punt de vista territorial com sectorial. Promourem les seves activitats i fomentarem la seva intervenció en la definició de les polítiques
públiques.

•

Impulsarem processos de participació de caràcter general o sectorial: Plans estratègics de ciutat; debat
participatiu del PAM; plans d’equipaments; plans de mobilitat; plans d’acollida; plans d’igualtat, de jovent,
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de cultura, d’esports, etc.
•

Seguirem apostant i incrementarem la partida pressupostària dels pressupostos participatius, com l’expressió màxima de la ciutadania en la codecisió i implicació en els afers de la ciutat.

•

Impulsarem les TIC com a instruments de participació.

•

Aprofitarem la llei de consultes ciutadanes no referendàries com a metodologia de presa de decisions en
aquelles qüestions de caràcter general.

•

Elaborarem plans d’usos i serveis dels equipaments municipals i dels centres escolars del municipi, en
resposta a la necessitat d’obrir-los al seu entorn i ser un element central de la participació ciutadana

5.4. JOVENTUT
En els municipis republicans, el jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent i amb
llibertat. Una República on els joves tinguin l’oportunitat de trobar una feina amb sou digne, accés a un habitatge
a preus raonables per emancipar-se, disposin d’una bona formació per esdevenir una ciutadania preparada, lliure
i crítica, puguin gaudir d’un model d’oci alternatiu de consum saludable i disposin de les eines necessàries per
empoderar-se i participar de la vida cultural, social i política.
5.4.1. Educació, formació i treball
• Ampliarem les aules d’estudi i de lectura, especialment en èpoques d’exàmens
•

Seguirem apostant per l’acompanyament al jovent en la cerca de feina, formació i orientació laboral.

•

Incrementarem i millorarem els mecanismes públics d’intermediació laboral.

•

Posarem a disposició del jovent una oferta de formació contínua al llarg de la vida per adaptar els coneixements i les competències als requisits del teixit productiu del territori.

•

Defensarem la presència de psicòlegs a tots els centres educatius de la ciutat.

•

Facilitarem recursos entre el professorat perquè puguin educar en la igualtat de gènere i en els diversos
models de família. Així mateix, fomentarem la formació entre els monitors i monitores de lleure en rols
de gènere i prevenció de la violència masclista.

•

Seguirem apostant per la iniciativa de patis oberts durant les hores no lectives i els caps de setmana.

•

Impulsarem la col·laboració entre el jovent, tractant de garantir mecanismes d’ajuda entre el mateix
alumnat, com la creació de borses de repàs o la promoció de grups d’estudi a les sales habilitades per a
l’alumnat, col·laborant amb les entitats i els col·lectius que ja realitzen aquestes tasques.

•

Negociarem amb la UPC la possibilitat d’augmentar les hores d’obertura de la biblioteca de la universitat,
especialment durant els caps de setmana i les èpoques d’exàmens, per adaptar els horaris a les necessitats reals del jovent.

•

Posarem a disposició del jovent una oferta de formació contínua al llarg de la vida per adaptar els coneixements i les seves competències als requisits del teixit productiu del territori, tot garantint a través
de convenis amb les empreses del territori que l’alumnat dels diversos centres pugui accedir a unes
pràctiques dignes.

•

Posarem a disposició del jovent a través de l’Oficina Jove una oferta d’activitats extracurriculars que
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permetin complementar la seva formació en altres àmbits fora de les escoles, garantint l’accés universal
mitjançant la tarifació social.
•

Habilitarem sales d’estudi, especialment en èpoques d’exàmens.

•

Incrementarem i millorarem els mecanismes públics d’intermediació laboral, per tal d’evitar el recurs a
empreses de treball temporal (ETT) i agències de col·locació privades, per tal de garantir que no es produeixin pràctiques que contribueixin a la precarització juvenil.

5.4.2. Oci, cultura, lleure i associacionisme
• Fomentarem el reconeixement social de l’associacionisme com a eina de formació en la participació i de
cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats juvenils.
•

Apostarem per la construcció d’un Espai Jove amb una gestió 100% municipal, amb la cogestió amb les
entitats juvenils. Apostem també per un espai provisional per les activitats culturals d’oci i lleure fins que
aquest Espai Jove sigui realitat. Farem d’aquest un espai inclusiu que ofereixi als joves la possibilitat de
formar-se en tots els sentits.

•

Promourem mecanismes per apropar la cultura als joves, estudiant la implementació de condicions especials per accedir a teatres, auditori, museus i altres activitats culturals.

•

Donarem facilitats als joves creadors i a les entitats juvenils per accedir als espais municipals. Així mateix,
apostarem per la gratuïtat de preus en l’ús de l’espai públic i dels equipaments municipals per a aquelles
entitats i organitzacions sense ànim de lucre, especialment les juvenils.

•

Promocionarem les diferents activitats culturals, d’oci i lleure que es realitzen a la ciutat a través dels
instituts i la universitat. A més a més, facilitarem que les diferents organitzacions i entitats juvenils puguin promocionar-se als instituts i a la universitat perquè el jovent pugui, si vol, implicar-se en el teixit
associatiu.

•

Durem a terme campanyes de foment de l’esport entre els adolescents, així com també entre el jovent
que entra a l’etapa post estudis obligatoris. En la mateixa línia, realitzarem tallers a les escoles i instituts
públics del municipi per tal d’educar en la pràctica esportiva saludable.

•

Fomentarem programes a les escoles i instituts que incentivin la participació juvenil en els processos de
decisió del municipi, que ensenyin la importància de tenir un jovent partícip, i que facilitin als joves ser
coneixedors del funcionament polític de les seves poblacions.

5.4.3. Habitatge
• Incrementarem i millorarem les ajudes per facilitar l’accés a l’habitatge dels joves, i els mecanismes per
obtenir-les.
•

Seguirem desenvolupant mesures per recuperar habitatges buits i posar-los al servei de la ciutadania, en
especial als segments de població amb dificultats, mitjançant la rehabilitació o procurant que promocions
privades sense vendre passin a règim de lloguer preferentment protegit.

•

Assessorarem i donarem les eines necessàries al jovent sobre totes les opcions d’accés a l’habitatge,
incentivant-ne nous models, més enllà de la dicotomia lloguer-compra.

•

Estudiarem mesures per impulsar una mancomunació de serveis domèstics (rentadores, assecadores,
wifi, etc.) i d’altres usos en el parc d’habitatges de lloguer per a joves, per tal de reduir les despeses necessàries i així fer que el jovent pugui emancipar-se.
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5.4.4. Salut, sexualitat, convivència i igualtat
• Seguirem treballant en la redacció d’un pla integral contra la violència masclista juntament amb les entitats joves, els col·lectius feministes i la Regidoria de convivència i equitat.
•

Incrementarem el fons documental i material LGTBI+ a les biblioteques municipals i als centres educatius.

•

Treballarem per tal que el jovent tingui tota la informació sobre els efectes, riscos i conseqüències de
l’abús dels tòxics a través de campanyes informatives i tallers als centres educatius i socials.

•

Procedirem a la difusió d’alcoholímetres en les zones d’oci i consum d’alcohol per tal d’assegurar que qui
condueixi estigui en condicions d’agafar el vehicle, així com també treballarem amb les diverses entitats
que es dediquen a la reducció de danys per tal que les persones puguin fer un consum responsable i
conscient en els espais d’oci del municipi.

•

Apostarem per una política d’educació en la sexualitat, posant a l’abast del jovent tota la informació
sobre mètodes anticonceptius i hàbits per desenvolupar una sexualitat saludable, tot trencant tabús i
estereotips de gènere en les relacions sexuals.

5.4.5. Sostenibilitat i mobilitat
• Realitzarem campanyes de conscienciació, principalment entre infants i joves, per tal de reduir la nostra
petjada ecològica i augmentar el nostre nivell d’eficiència energètica.
•

Realitzarem campanyes de promoció d’activitats a les zones verdes que ajudin, sobretot als infants, al
coneixement del medi des del respecte cap aquest.

•

Seguirem promocionant l’Ecocaramel per la Comparsa i regularem l’ús de gots de plàstic d’un sol ús per
a festivals i esdeveniments de la ciutat.

•

Lluitarem per acabar amb desequilibris territorials de mobilitat injustos.

•

Treballarem per ampliar l’oferta de transport públic nocturn per facilitar la mobilitat del jovent durant la
nit, a través d’una oferta de transport públic adaptada a les seves necessitats.

En definitiva, tindrem en compte el jovent en tots els àmbits de presa de decisió, com un actiu clau en la construcció de la Vilanova i la Geltrú del futur.

5.5. TIC
•

Seguirem apostant per Neàpolis com eix vertebrador de la innovació a Vilanova i la Geltrú, conjuntament
amb projectes europeus.

•

Apostarem per la creació de sinergies entre Neàpolis i les principals empreses de la ciutat en tots els
sectors.

•

Seguirem apostant per iniciatives de Neàpolis com el cowork, la incubadora i altres projectes que promoguin l’emprenedoria i la innovació al territori.

•

Crearem línies de treball específiques per al sector tecnològic en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú com
smarts cities i la internet de les coses (IoT) amb polítiques actives d’ajuts per a la innovació i l’atracció
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de talent a la ciutat.
•

Seguirem donant una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania a través del
web municipal recentment actualitzat.

•

Seguirem promovent la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, orientació i acompanyament de projectes, com ara la factura electrònica i, alhora, aconseguirem que es disminueixi el risc
de fractura digital entre el teixit empresarial, de manera que es facilitin els negocis en xarxa.

•

Impulsarem plans locals d’innovació.

•

Ponderarem positivament les acreditacions l’ACTIC als processos de selecció de l’ajuntament.

•

Apostarem per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la ciutadania i l’administració.

•

Promourem la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsarem els tràmits administratius i
mecanismes electrònics per promoure la participació i l’interès de tothom en els afers públics, així com
l’accés a la informació relativa a l’activitat municipal.

•

Facilitarem el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per garantir serveis avançats i de
qualitat, especialment als polígons industrials.

•

Impulsarem sinergies entre municipis i amb altres administracions de Catalunya.

•

Extendrem les xarxes gratuïtes de wifi al municipi per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits municipals.

5.6. EDUCACIÓ
Els pobles i ciutats de la República han de bastir un projecte educatiu que garanteixi el dret a l’educació per a
tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi una educació gratuïta i de
qualitat. Un nou model educatiu i d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la
inclusió educativa, prioritzi la millora dels resultats educatius i en el qual la Formació Professional sigui un element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu. Un nou model lleial als valors republicans
i compromès fermament en el poder transformador que pot tenir l’educació en la societat per crear veritables
ciutadans i ciutadanes de la República Catalana.
Propostes:
• Impulsarem i defensarem beques i ajuts, especialment en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys)
i en els ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho necessitin.
•

Promourem programes d’orientació, acompanyament i formació de jovent de més de 18 anys sense titulació ni feina per facilitar-los la inserció al món del treball a través de l’IMET i altres organismes competents.

•

Seguirem executant propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament.

•

Continuarem apostant per la Formació Professional en base a les necessitats i particularitats de la ciutat.

•

Crearem l’Escola d’Hostaleria i Restauració en consonància amb el Gremi d’Hostaleria de Vilanova i la
Geltrú.
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•

Defensarem el model d’una escola inclusiva i ampliarem les beques destinades a activitats extraescolars
per alumnes amb diversitat funcional.

•

Cooperarem amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat d’educació
especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món
laboral.

•

Estudiarem la possibilitat d’oferir activitats educatives i de lleure en períodes vacacionals per tal d’afavorir
la conciliació laboral i familiar.

•

Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu
per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.

•

Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper
destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPA/AFA no poden ser vistes des de les administracions com unes entitats que es limiten a gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats
en els centres.

•

Continuarem apostant per les escoles bressol municipals, l’EMAID i l’ECMMM.

•

Dissenyarem polítiques d’atenció als infants mitjançant la redacció, aprovació i implementació del Pla
Local d’Infància i Adolescència.

•

Apostarem per la tarifació social per les matrícules a les escoles municipals de tots els àmbits per tal de
garantir la igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania.

•

Demanarem l’increment de l’oferta formativa de l’Escola Oficial d’Idiomes.

•

Ampliarem les aules d’estudi i de lectura, especialment en èpoques d’exàmens.

•

Reeditarem, actualitzarem i adaptarem a nous formats digitals el projecte educatiu “Descobrim Vilanova
i la Geltrú”.

•

Crearem una versió del “Descobrim Vilanova i la Geltrú” per a adults.
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Posem les persones al centre de la política, i per això defensem:

- Una ciutat SOCIALMENT JUSTA
Que promogui la igualtat d’oportunitats i els valors republicans. On s’aposti per polítiques d’acció social, salut
comunitària i habitatge públic. Fem una ciutat inclusiva i acollidora.

- Una ciutat D’OPORTUNITATS
Que aposti pel producte i el talent de proximitat. On s’estableixin sinergies entre diferents actors i sectors per
generar ocupació. Projectem Vilanova i la Geltrú en tots els seus àmbits per exercir la capitalitat que ens pertoca.

- Una ciutat VIVA I ACTIVA
Que empoderi la ciutadania i la faci partícip de la presa de decisions. On es promoguin els espais de treball
compartit entre les entitats i l’administració. Fem un municipi cohesionat i saludable.

- Una ciutat DIGNA
Connectada amb el territori i amb el nostre entorn natural. Cuidada, apostant pel manteniment de la via pública,
amb més zones verdes i on es promogui la mobilitat sostenible. Construïm un municipi de les persones i per les
persones.

- Una ciutat DE PRESENT I DE FUTUR
Que tingui una oferta formativa que respongui a les seves necessitats. On el jovent tingui garantit un espai
per desenvolupar les seves activitats. Aprofitem les noves tecnologies per fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat
connectada amb Catalunya, Europa i el món.

Per fer-ho, el 26 de maig de 2019 necessitem guanyar les eleccions municipals perquè guanyi Vilanova i la Geltrú. Hem demostrat que som l’única
força que pot fer-ho possible. Ara depèn de TU.

