Punts per a un acord d’investidura
Després d’estudiar els diferents programes electorals i les propostes de ciutat de JuntsPerCatalunya,
Capgirem Vilanova-CUP i SOMvng, des d’Esquerra Republicana trobem molts punts i projectes en
comú que poden servir d’entesa amb l’objectiu d’un espai de treball conjunt per acordar una
investidura que permeti donar continuat a un procés de negociació govern post-investidura en
majoria absoluta al ple municipal.
1. Àrea de Territori i Espai Urbà
1.1 Anella Verda/Blava
- Apostar per una anella verda/blava que envolti la ciutat com espai natural, d’oci, salut, esport i
esbarjo.
- Treballar perquè el Parc del Garraf sigui marítimo-terrestre.
1.2 Carril bici
- Incrementar el carril-bici a la ciutat, especialment la connexió nord-sud i la dels barris més allunyats
del centre. Potenciar l’ús de la bicicleta, creant aparcaments en llocs estratègics de la ciutat (estació,
biblioteques, instituts, ...).
- Habilitar grans aparcaments de bicicletes en punts estratègics de la ciutat (estació de tren/busos,
mercat, equipaments culturals i esportius, escoles i instituts, etc.).
- Habilitar aparcaments segurs per a bicicletes a l’estació i en tots els pàrquings municipals a cost
reduït.
- Estudiar eliminar i minimitzar carrils bici a les voreres on hi hagi perillositat pels vianants.
1.3 Millora i ordenació de l'espai públic
- Augmentar els recursos en el manteniment de la via pública i potenciar la seva pacificació com a
espai de relacions socials, dissenyat des de la perspectiva de gènere, i que faciliti la mobilitat i el
desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana.
- Millorar l’ordenació de terrasses de bars i restaurants per garantir un equilibri entre els usos
privatius i no privatius de l’espai públic.
- Donar compliment a les conclusions de l’informe de la comissió del PIINA.
- Revisar els parcs infantils, per a valorar quants estan en llocs sense ombra i així poder posar
mecanismes que protegeixin aquests parcs de l’impacte directe del sol
- Continuar la transformació de la façana marítima segons el procés participatiu i el concurs d’idees.
1.4 Revisió i actualització del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)
- Adequar les previsions de sòl urbanitzable del nou PGOU a les noves previsions demogràfiques i
de creixement.
- Potenciar la rehabilitació urbana per davant del creixement urbanístic.
- Preveure el manteniment del sòl agrícola i la creació de sòl industrial.
- Considerar l’Ortoll com una zona a conservar i protegir com a pulmó verd de la ciutat, incorporantho així al nou PGOU.
- Renegociar els convenis de la Platja Llarga.
1.5 Habitatge
- Incrementar els recursos de l’Oficina Local d’Habitatge.
- Redactar el Pla local d’habitatge i incrementar el nombre d’habitatges de titularitat municipal amb
fins socials i els destinats especialment a la gent gran, als joves i les víctimes de violència masclista.

- Crear el Servei d’atenció al risc i pèrdua de l’habitatge per acompanyar les persones afectades per
execucions hipotecàries o per l’increment del lloguer.
- Crear un Programa d’intervenció en situació d’ocupació per regularitzar el major nombre possible
d’habitatges en aquesta situació i normalitzar els subministraments d’aigua i energia.
- Disposar de recursos per fer complir la llei 24/2015 d’emergència habitacional, perquè cap persona
es quedi al carrer ni un sol dia i per lluitar contra les situacions de pobresa energètica a les llars.
- Pressionar la banca i els grans tenidors d’habitatges perquè els posin en lloguer. Augmentar les
inspeccions a aquests habitatges i aplicar les sancions corresponents.
- Elaborar protocols municipals i d’inspecció i detecció d’habitatges i de solars buits, així com el
protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar habitatges i solars buits. Aplicació de
la taxa d’habitatges i solars buits.
- Obrir línies de col·laboració amb cooperatives i altres entitats jurídiques amb finalitat social relatives
a l’habitatge, mitjançant venda/cessió d’ús de sòl públic.
- Impulsar la masoveria urbana oferint assessorament jurídic i tècnic, mediació entre les dues parts i
exempció del pagament de la taxa d’obres.
- Crear bossa d’habitatges a on els propietaris manifestin la disposició a compartir habitatge, amb el
control i seguiment de OLH (ex: gent gran sola, amb gent jove que vetlli o gent de mitjana edat).
- Crear una comissió de seguiment dels habitatges de propietat i gestió municipal.
1.6 Renovació parc vehicles municipals cap a energia verda
- Impulsar l’ús i la renovació dels vehicles municipals i dels concessionaris amb fonts d’energia
renovables o tecnologies alternatives.
1.7 Captació d'energia renovable i eficiència energètica
- Potenciar la generació i l’autoconsum d’energies renovables per part de l’ajuntament com a forma
més neta, econòmica, sostenible i cooperativa.
- Valorar la reducció de la despesa energètica dels edificis municipals, senyalització viària,
enllumenat, amb recursos d’energies renovables.
- Revisar les ordenances municipals per facilitar la instal·lació de sistemes d’energia renovable per
part de particulars i empreses.
1.8 Gestió dels residus
- Implementar la recollida porta a porta a grans generadors de residus (empreses, comerços,
equipaments municipals, etc.).
- Estudiar la viabilitat de la recollida de residus porta a porta als habitatges, tenint en compte la
tipologia urbana de la ciutat i les particularitats de cada barri. Contemplar la possible combinació de
models de recollida (porta a porta i en contenidors) en diferents zones de la ciutat.
- Establir incentius a la taxa de residus per als usuaris del servei de recollida a través d’un sistema
en què cada usuari pagui pels residus que genera i que bonifiqui el reciclatge.
- Canalitzar aliments en bon estat que actualment acaben a les escombraries cap a circuits
d’aprofitament.
1.9 Mobilitat
- Limitar la velocitat de circulació a 30 km/h en tot el nucli urbà, a 20 km/h al nucli antic i zones
residencials, i a 10 km/h en zones sensibles com els entorns de centres educatius.
- Revisar els sentits de circulació dels carrers per evitar el trànsit oportunista i de pas per dins del
nucli urbà.
- Seguir treballant pels camins escolars més segurs.
- Recuperar les línies L3 i L4 de bus urbà, redissenyar les rutes d’autobús urbà per fer-les més
eficients i estudiar la implantació d’un servei de transport públic col·lectiu a demanda.
- Incentivar la reducció de l’ús de vehicles privats de combustió per la ciutat.
- Ampliar el punts de càrrega de vehicles elèctrics a la ciutat.
- Estudiar l’ampliació de zones exclusives per vianants.

2. Àrea de Serveis a les Persones
2.1 Envelat + Espai Jove
- Construir l’Espai Jove amb una gestió 100% municipal, amb la cogestió amb les entitats juvenils.
Apostar també per un envelat provisional per les activitats culturals d’oci i lleure fins que aquest
Espai Jove sigui realitat.
2.2 Casa de la Festa
- Obrir els Josepets com a Centre de Cultura Popular i Tradicional —Casa de la Festa— que permeti
difondre i conservar el patrimoni immaterial de la ciutat i encabir-hi actes socials i culturals.
2.3 Equipaments esportius
- Inventariar les necessitats reals de la ciutat per tal de poder planificar el futur dels equipaments
esportius a la nostra ciutat i el manteniment dels existents.
- Incrementar els espais i equipaments dedicats a activitat esportiva.
- Elaborar un Pla d’equipaments esportius que, partint del catàleg d’instal·lacions que funcionen en
aquest moment, permeti racionalitzar l'ús d’aquests espais i ajudi els seus usuaris, tant les
associacions com els clubs i particulars; alhora que dignifiqui les instal·lacions esportives ja
existents.
- Arranjar l’annex al Pavelló Nou.
- Sol·licitar la destinació de turisme esportiu.
2.4 Polítiques d'acció social
- Incrementar els recursos econòmics i personals destinats a aquelles persones i col·lectius que
presentin més vulnerabilitat.
- Potenciar la creació d’observatoris que permetin detectar els recursos i les necessitats
relacionades amb la infància i adolescència, les dones, les persones migrades i la gent gran.
- Ampliar els recursos dels Centres Oberts, en sinergia amb altres programes.
- Impulsar la creació d’un menjador social que funcioni de manera autogestionada, implicant les
persones que l’utilitzin en el seu funcionament.
- Facilitar el treball conjunt de col·lectius, entitats i associacions del municipi a l’Economat i estudiar
la implementació de la nevera solidària en diversos punts de la ciutat.
- Establir un protocol d’actuació per atendre a les persones que viuen al carrer, ampliar els horaris de
dutxa als pavellons i piscines i l’ús del servei que ja s’ofereix a la Plataforma, i ampliar el servei de
bugaderia que se’ls hi ofereix actualment.
- Fer un projecte d’habitatges tutelats per la gent gran.
- Posar en marxa el punt energètic.
2.5 Oficina d'entitats
- Dotar de recursos la Oficina d’Entitats perquè pugui donar suport i assessorament a les entitats de
la ciutat creant la finestreta única d’acompanyament i simplificació de tràmits, i de l’Oficina del
Voluntariat.
- Garantir la celebració de les principals festivitats i festivals de la ciutat, establint uns criteris clars.
- Creació del catàleg d’espais municipals a disposició de les entitats.
2.6 Equitat
- Fer extensiu el protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes a les festes populars
i als esdeveniments de concurrència pública que tinguin lloc en espais tancats.
- Garantir que l’Ajuntament es personi com acusació particular en els casos greus de violència
masclista, LGTBIfòbia, racisme i agressions feixistes.

- Oferir cursos gratuïts d’autodefensa feminista als centres cívics i equipaments esportius de la
ciutat.
- Incorporar la nova llei catalana anti-LGTBIfòbia a l’àmbit municipal.
- Formar en polítiques d’equitat a tots els serveis de l’Ajuntament.
2.7 Participació
- Obrir mecanismes per tal que les entitats puguin presentar directament mocions i propostes sense
passar pel sedàs de cap partit polític, i que les puguin defensar en igualtat de condicions respecte
als grups municipals.
- Promoure eines com les audiències públiques i les consultes populars per assumptes rellevants de
ciutat.
- Reformular els mecanismes de deliberació i aprovació dels pressupostos participatius, i augmentarne l’import.
- Reforçar les Assemblees Municipals Obertes com a espai plenari de participació ciutadana.
- Buscar mecanismes de participació de barris, com poden ser els consells de barri, els plens de
barri o altres fórmules.
- Crear nous mecanismes de participació temàtics.
2.8 Nous equipaments culturals
- Habilitar una nova biblioteca i sala d’estudi al Barri de Mar.
- Habilitar un espai de lectura i estudi al Centre Cívic de la Collada.
3. Àrea de Promoció Econòmica, Educació, Ocupació i Innovació
3.1 Reforç de l'oficina d'empresa
- Desenvolupar i acondicionar l’Oficina d’Empresa, com a punt d’acompanyament a les empreses
actuals. Incentivant la creació d’ocupació i l’impuls de l’emprenedoria, l’autoocupació i el
cooperativisme.
- Disposar de polítiques fiscals que beneficiïn la creació i consolidació d’aquestes empreses.
- Facilitar línies de crèdit i instruments financers a petites i mitjanes empreses, a través d’acords amb
entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit.
- Potenciar la relació empresa-UPC-centres de secundària.
3.2 Pla de Polígons
- Promoure el desenvolupament de l'activitat productiva i industrial dotant-los de serveis i elaborant
un projecte de reutilització de les naus existents abandonades o sense activitat.
3.3 Ocupació
- Oferir al col·lectiu d’aturats cursos de formació en consonància amb els nous filons d’ocupació com
el reciclatge, les energies renovables i les possibilitats que ofereix el sector primari.
3.4 Educació
- Revisar els cicles formatius que s’imparteixen als centres de secundària i a l’IMET per incorporar
una oferta formativa associada a les energies renovables a l'eficiència energètica i a la reutilització
de productes.
- Obrir Canal Blau per a usos educatius a través de tallers de periodisme i realització audiovisual per
a la ciutadania.
- Crear places de cicles formatius de grau superior i mitjà de realització i producció audiovisuals, i
vincular-los a Canal Blau dins l’edifici de Neàpolis.
- Adequar l’oferta formativa de cicles a les necessitats del teixit empresarial local i comarcal.

4. Àrea de Serveis Centrals
4.1 Equipaments municipals
- Elaborar un pla d’usos i serveis dels equipaments municipals i dels centres educatius del municipi
així com un pla de manteniment dels edificis.
- Millorar la gestió dels horaris d’obertura/disponibilitat i l’administració del personal dels
equipaments municipals. Simplificar i facilitar les condicions d’accés als equipaments culturals tant
per als creadors/programadors d’activitats com per a les persones que en són usuàries.
4.2 Internalització serveis municipals
- Iniciar processos d’internalització de serveis, anticipant-nos a la seva finalització, un cop comprovat
que la prestació directa és la forma òptima per a la prestació d’aquell servei. En cas que no es pugui
remunicipalitzar un servei, fer un seguiment exhaustiu de la seva prestació d’acord amb el contracte
vigent i amb els plecs del servei.
4.3 Garantir el dret de l’empadronament
4.4 Gestió municipal
- Revisar l’estructura de gestió i RRHH de l’Ajuntament i els seus serveis, fent una valoració dels
llocs de treball, prioritzant les àrees d’Acció Social, l’Oficina Local d’Habitatge i Seguretat.
4.5 Justícia fiscal
- Revisar els impostos, taxes i preus públics amb criteris de justícia social, sostenibilitat i solidaritat.
Destinar recursos a la detecció de fraus en l’IAE.
- Estudiar la possibilitat d’aplicar d’ofici les bonificacions fiscals per raó de renda.
4.6 Contractació
- Aplicar totes les mesures de la nova llei de contractes del sector públic per facilitar que puguin
presentar-se a les licitacions cooperatives i petites i mitjanes empreses del territori, i establir criteris
sostenibles a tots els contractes i compres menors.
- Aplicar clàusules de Responsabilitat Social Corporativa a totes les licitacions municipals.
4.7 Seguretat
- Construir la nova prefectura de policia.
- Treballar per tenir un nou parc de bombers.

