PROPOSTA PROGRAMÀTICA PER A
UN GOVERN D’ESQUERRES I DE
MAJORIA INDEPENDENTISTA A
VILANOVA I LA GELTRÚ
7-6-19

Els resultats de les darreres eleccions municipals obren una oportunitat per formar un
govern de majoria independentista i d’esquerres a Vilanova i la Geltrú.
En línia amb aquests resultats i amb el que vam anunciar durant la campanya electoral,
Capgirem Vilanova i la Geltrú - CUP s’ha ofert a formar part d’un govern encapçalat per
ERC i integrat també per Som VNG. Un govern d’esquerres amb un objectiu clar: posar
en pràctica una nova manera de governar la ciutat i assolir una transformació perceptible
de la ciutat i millorar les condicions de vida del veïnat.
Creiem que aquest govern és el més viable per tirar endavant el programa de Capgirem
Vilanova i la Geltrú - CUP.
Per poder materialitzar aquesta proposta hem analitzat els programes d’ERC i Som Vng
hem seleccionat les propostes més prioritàries del programa de Capgirem Vilanova i la
Geltrú - CUP i que caben dins de les línies programàtiques de les altres formacions per
tal d’avançar cap a un pacte de govern.

Habitatge
1. Augmentar el parc d’habitatge per cobrir les situacions d’emergència emprant totes
les eines legals possibles: dret de tempteig i retracte i exploració de totes les vies
legals i jurisprudencials per a l’expropiació forçosa d’habitatges.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Impulsar les cooperatives d’habitatge a través de la licitació de sòl públic en dret d’ús
per la construcció d’habitatge en règim de cessió d’ús.
7. Impulsar la masoveria urbana oferint assessorament jurídic i tècnic, mediació entre
les dues parts i exempció del pagament de la taxa d’obres.
8. Reorganitzar l’Oficina Local d’Habitatge (OHL) per fer front aquests mandats.
9. 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).
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Serveis Socials
10. Augmentar el nombre de treballadors/es familiars.
11. Reorganitzar i ampliar el Servei d’Atenció Domiciliària per facilitar que les persones
principalment rebin suport a les seves llars.
12. Ampliar els recursos dels Centres Oberts, en sinergia amb altres programes.
13. Impulsar la creació d’un menjador social a l’espai de la Plataforma que funcioni de
manera autogestionada, implicant les persones que l’utilitzin en el seu funcionament.
14. 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.
15. Establir un protocol d’actuació per atendre a les persones que viuen el 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.
16. Garantir l’empadronament a totes les persones que resideixen a la ciutat.

Ocupació i Economia
17. Crear l’Oficina d’emprenedoria social, per facilitar els tràmits, informar i assessorar
els emprenedors, per afavorir la creació i consolidació de societat cooperatives i
d’economia social.
18. Disposar de polítiques fiscals que beneficiïn la creació i consolidació d’aquestes
empreses.
19. 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.
20. 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.
21. Limitar la instal·lació de grans superfícies comercials a través del pla urbanístic.
22. Modificar la normativa en matèria d’horaris comercials per beneficiar el comerç
integrat a la trama urbana.

Gestió dels residus
23. Implantar la recollida porta a porta a grans
(empreses,comerços, equipaments municipals, etc.).

generadors

de

residus

24. 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.
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25. 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.
26. Canalitzar aliments en bon estat que actualment acaben a les escombraries cap a
circuits d’aprofitament.

Mobilitat i Espai Públic
27. 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.
28. Revisar els sentits de circulació dels carrers per evitar el trànsit oportunista i de pas
per dins del nucli urbà.
29. Aplicar totes les mesures que preveu el PINA.
30. Habilitar grans aparcaments de bicicletes en punts estratègics de la ciutat (estació
de tren/busos, mercat, equipaments culturals i esportius, escoles i instituts, etc.).
31. Habilitar aparcaments segurs per a bicicletes a l’estació i en tots els pàrquings
municipals a cost reduït.
32. Ampliar els quilòmetres de carrils bici segurs a la xarxa bàsica, habilitant carrils bici
troncals que uneixin els barris nord-sud i est-oest de la ciutat i que connectin els
diversos centres educatius i equipaments municipals. Eliminar els carrils bici en
voreres.
33. Restringir la circulació de vehicles motoritzats al camí del Fondo de Sant Gervasi,
entre el torrent de Sant Joan i el pas sota la via.
34. Estudiar la conversió en zona de vianants dels carrers Llibertat i del Gas fins al
passeig marítim, i de l’Avinguda Francesc Macià des de la Rambla Samà fins al
carrer Josep Coroleu.
35. 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.
36. Millorar l’ordenació de terrasses de bars i restaurants per garantir un equilibri entre
els usos privatius i no privatius de l’espai públic.
37. 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.
38. Fer extensiu el protocol de prevenció i abordatge de les violències sexuals a les
festes populars i als esdeveniments de concurrència pública que tinguin lloc en
espais tancats.
39. Garantir que l’Ajuntament es personi com acusació particular en els casos greus de
violència masclista, lgtbifòbia, racisme i agressions feixistes.
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Urbanisme
40. Incorporar criteris de Gènere i d’Equitat al nou Pla d’Ordenació Urbanística (POUM).
41. Limitar el creixement en superfície de l’espai urbanitzat al nou POUM.
42. Desclassificar com a urbanitzable el sector de l’Ortoll.
43. Renegociar els convenis de la Platja Llarga.

Participació Ciutadana
44. 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.
45. Promoure eines com les audiències públiques i les consultes populars per
assumptes rellevants de ciutat.
46. Reformulant els mecanismes de deliberació i aprovació dels pressupostos
participatius, i augmentar-ne l’import.
47. Impulsar una auditoria ciutadana municipal del deute.
48. Reforçar les Assemblees Municipals Obertes com a espai plenari de participació
ciutadana.
49. Crear el Consell Municipal d'Immigració, el Consell Municipal de les Persones Grans,
el Consell Municipal de Joventut i el Consell Municipal dels Infants.
50. Crear els Consells de Barri, en col·laboració amb les Associacions de Veïns.
51. Crear el Consell de la Ciutadania, integrant de tots els agents sociopolítics de la vila.

Equipaments Municipals
52. Millorar la gestió dels horaris d’obertura/disponibilitat i l’administració del personal
dels equipaments municipals.
53. 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.
54. 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.
55. Arranjar l’annex al Pavelló Nou.
56. 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.
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57. Impulsar el canvi de subministrament elèctric públic amb empreses i cooperatives
energètiques socials, verdes i democràtiques.
58. Oferir cursos gratuïts d’autodefensa feminista als centres cívics i equipaments
esportius de la ciutat.

Cultura, Entitats i Comunicació
59. Facilitar l’accés de les entitats vilanovines als diferents equipaments i acompanyarles en la realització de les seves iniciatives culturals. Crear una finestreta única per
a les entitats, des d’on es gestionin tots els tràmits necessaris per tirar endavant
activitats culturals.
60. Assegurar el finançament necessari per a disposar de l’Espai Jove durant aquest
mandat.
61. Modificar l'ordenança municipal per protegir i fomentar la música en viu de petit
format.
62. Habilitar una nova biblioteca i sala d’estudi al Barri de Mar.
63. Habilitar un espai de lectura i estudi al Centre Cívic de la Collada.
64. Crear un calendari compartit d’actes accessible per part de totes les entitats i
programadors culturals.
65. Augmentar la permissivitat horària i d’espais en les principals festes de la vila.
66. Obrir i democratitzar Canal Blau per a usos educatius a través de tallers de
periodisme i realització audiovisual per a la ciutadania.
67. Crear places de cicles formatius de grau superior i mitjà de realització i producció
audiovisuals i vinculant-los a Canal Blau dins l’edifici de Neàpolis

Gestió Municipal
68. Dotar de més recursos humans l’Àrea de Serveis Socials.
69. Dotar de més recursos humans l’Oficina Local d’Habitatge.
70. Elaborar un estudi de viabilitat per a la remunicipalització dels 25 contractes que
finalitzen o han finalitzat durant aquest mandat.
71. Remunicipalitzar tots aquells serveis públics que es demostri viable municipalitzar.
72. 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.
73. Traslladar l’operatiu financer de la despesa municipal a la banca ètica.
74. Aprovar conjuntament els pressupostos i les ordenances fiscals.
75. Revisar totes les despeses municipals per eliminar les que siguin menys
necessàries.
76. Revisar els impostos, taxes i preus públics amb criteris de justícia social,
sostenibilitat i solidaritat.
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77. Sol·licitar a Hisenda la informació necessària per aplicar d’ofici les bonificacions dels
impostos i preus públics municipals per nivell de renda.
78. Aplicar coeficients progressius a l’IBI en funció de la valoració cadastral de
l’habitatge.
79. Destinar recursos a la detecció de fraus en l’IAE.
80. 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.
81. Valorar la reducció de la despesa energètica dels edificis municipals, senyalització
viària, enllumenat, amb recursos d’energies renovables.
82. Revisar les ordenances municipals per facilitar la instal·lació de sistemes d’energia
renovable per part de particulars i empreses.
83. Incorporar la nova llei catalana anti-lgtbifòbia a l’àmbit municipal.
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