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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
abril de 2016

4 EIXOS
23 ESTRATÈGIES
62 OBJECTIUS
200 ACCIONS

EIXOS
1.- IGUALTAT D’OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL
2.- OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
3.- TERRITORI I ESPAI PÚBLIC
4.- TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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EIX 1.- IGUALTAT D’OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL
8 estratègies - 25 objectius - 83 actuacions
1.1.- Prioritzar l’atenció i la protecció dels col·lectius socials i les persones més vulnerables
1.1.1 Treballar de forma integral per a la inclusió social de totes les persones de la ciutat
o Crear un observatori de la Inclusió social que reculli, tracti i analitzi les dades i els indicadors
que aportin cadascun dels serveis municipals, així com altres dades d’entorn.
o Dissenyar un nou Pla d’acció per a la Inclusió Social 2016-2020 i avaluació del Pla d’acció
2013-2015
o Implantar el projecte URBAN de suport a programes d’inclusió social
1.1.2 Contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les
necessitats bàsiques.
o Elaborar de forma conjunta entre l’Ajuntament i les entitats del Tercer Sector un Pacte Social i
un pla de xoc d’emergència social
o Elaborar i aprovar el reglament d’ajuts d’urgència.
o Consolidar el projecte de l’Economat Social
o Ampliar un 20% en 4 anys el parc d’habitatges d’emergència social i de protecció oficial i
gestió conjunta amb Serveis Socials i altres serveis implicats.
o Augmentar el suport econòmic a les famílies per poder garantir la conservació i manteniment
de l’habitatge (lloguer, subministraments,...).
o Reforçar el projecte contra la pobresa energètica “Sumem Energies”
o Crear un servei de rober (de recollida i distribució) conjuntament amb entitats del Tercer Sector
1.1.3 Combatre la pobresa infantil
o Adequar a les necessitats reals, les diferents partides pressupostàries destinades als
projectes de suport a la infància més necessitada
o Posar en funcionament el projecte d’odontologia pediàtrica per a menors d’edat de famílies
amb baixos recursos econòmics.
1.2.- Garantir una oferta formativa i educativa pública de qualitat per a tothom
1.2.1 Vetllar per una escolarització plena, adequada i equilibrada en tots els centres i nivells
de la ciutat
o Crear un grup de treball per a la planificació educativa a la ciutat
o Adequar l’oferta dels cicles formatius amb la demanda real del sector econòmic local
o Impulsar i consolidar el Pla Local d’Absentisme i abandonament escolar prematur
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1.2.2 Fomentar la participació i la col·laboració dins la comunitat educativa i d’aquesta amb
d’altres serveis, institucions i entitats del municipi
o Generar nous espais de debat i coordinació entre les diferents AMPA i l’ajuntament
o Col·laboració de l’Escoles de música i d’art en esdevinements de la ciutat
o Organitzar trobades i intercanvis amb d’altres formacions musicals d’arreu del territori
1.2.3 Millorar la qualitat educativa a Vilanova i la Geltrú
o Mantenir i/o adequar projectes que promoguin l’orientació i l’acompanyament tant per a
l’alumnat com per a les famílies.
o Mantenir l’oferta de les escoles municipals d’art i de música i intentar donar resposta a les
noves demandes.
o Potenciar el projecte ECPAM (escoles amb cuina promotora d’alimentació mediterrània) com a
instrument vertebrador de l’educació per a la salut a l’escola
o Elaborar el monogràfic “Itinerari de sensibilització al voltant de les relacions lliures de
violència” adreçat a tots els centres educatius de la ciutat.
1.2.4 Consolidar Vilanova i la Geltrú com a ciutat campus del coneixement
o Mantenir i ampliar el projecte formatiu del Campus Universitari de la Mediterrània (CUM)
conjuntament amb tots els agents educatius de la ciutat
o Donar suport a càtedres, postgraus, estudis post-obligatoris i nous estudis universitaris
d’interès per la ciutat
1.3.- Millorar l’atenció integral de la salut de les persones
1.3.1 Garantir un bon nivell d’assistència social i sanitària amb un model d’atenció integral
que sumi la mirada social i la sanitària
o Consolidar el model d’atenció integral al CAPI baix a mar.
o Consolidar el model col·laboratiu entre els serveis socials i els sanitaris a l’ABS 1 i 2 i
elaboració del corresponent pla funcional.
1.3.2 Preservar la salut amb la pràctica esportiva
o Mantenir el programa d’activitats esportives adreçades a la gent gran, intentant incrementar
l’oferta amb algun camp nou
o Dissenyar i desenvolupar un programa específic per persones afectades d’algunes malalties
cròniques com la Fibromialgia, Parkinson...
o Ampliar i difondre els circuits de caminar i córrer cardioprotegits
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1.4.- Apropar i garantir l’accés a la cultura a tota la ciutadania com a eina de transformació
social
1.4.1. Garantir l’accés de tota la ciutadania a les activitats culturals
o Dur a terme una política de descomptes, abonaments i preus especials àmplia i variada
o Donar continuïtat al programa Apropa Cultura que possibilita a persones en risc d’exclusió
social l’accés a les programacions estables.
o Consolidar el projecte pedagògic de formació crítica i de sensibilització de la ciutadania
o Millorar el Pla Municipal de Biblioteques
o Avaluar i redefinir els serveis d’extensió bibliotecària (Bibliomercat, centre de dia Masbau,
recollida de documents centres cívics...)
1.4.2 Promoure la creació artística cultural, professional i amateur
o Incloure les produccions de professionals de la ciutat tant de reconeguda solvència, com de
joves talents de l’escena, a les programacions estables de la ciutat
o Donar suport a projectes escènics i musicals en el sector amateur local
o Elaborar i consensuar el catàleg de murs de la ciutat per a l’expressió de l’art mural urbà
o Implantar el Clúster Creativitat i promoure xarxes de relació estratègica entre esdeveniments
de la ciutat per a la seva projecció internacional
1.1.3 Dotar i fer visible a la ciutat una xarxa d’equipaments culturals i de qualitat
o Promoure el patrimoni mariner de la ciutat a través de l’espai FAR
o Definir i posar en marxa el projecte del centre de cultura popular i tradicional (Casa de la
Festa)
o Crear una marca específica per la xarxa de museus de VNG
1.4.4 Promoure i canalitzar una reflexió conjunta entre els diferents agents culturals de la
ciutat i garantir la participació de la ciutadania en la millora de les polítiques culturals
o Impulsar i desenvolupar les funcions del consell municipal de cultura
1.4.5 Treballar per una programació que cobreixi les diferents arts i fidelitzi i atregui a nous
públics
o Promoure activitats paral·leles a la programació estable per tal d’esdevenir una eina de
debat en les arts escèniques, la dansa i la música, posant en funcionament iniciatives que
contribueixin a la reflexió, el desenvolupament i la innovació.
o Fomentar la programació de propostes teatrals, de dansa, circ i de música de risc i innovació
artística que en el panorama actual tenen un circuït d’exhibició limitat.
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o Promoure la fidelització i la presència de nous públics mitjançant xerrades, tallers, projectes
pedagògics i col·laboracions amb centres educatius, entitats o col·lectius de la ciutat
o Recerca de nous espais de representació de l’oferta cultural
1.4.6 Potenciar, consolidar, difondre i fomentar l’ús de la llengua catalana a Vilanova i la
Geltrú.
o Donar suport i treballar de la mà dels col·lectius i associacions de la ciutat per promoure la
llengua catalana com a element de pertinença, identitat i cohesió social a la ciutat
o Donar suport a les accions del Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el
Garraf
1.4.7 Potenciar la memòria històrica a Vilanova i la Geltrú
o Crear i posar en funcionament de la comissió sobre la Història de Vilanova i la Geltrú
o Celebrar actes commemoratius, elaborar materials, guies o publicacions i donar suport a
altres actuacions vinculades a la memòria històrica de la ciutat
o Editar un nou llibre a partir de les vivències del Grup de Dones amb memòria
o Donar continuïtat al taller Memòria del Futur
1.5.- Vetllar per fer de la convivència i les polítiques d’igualtat de gènere eixos de la cohesió
social a la ciutat
1.5.1 Dotar d’eines a les persones, entitats i organitzacions per tal d’afavorir les relacions de
convivència amb equitat, la cultura del diàleg i la prevenció de la violència masclista
o Dur a terme formació oberta a tota la ciutadania, en especial a entitats i col·lectius interessada
en conèixer millor la manera de comunicar-se i relacionar-se.
o Iniciar “Paternatge Responsable” Espai participatiu i de formació adreçat a homes, futurs
pares i pares novells, on desenvolupar coneixements i actituds basades en l’equitat.
o Divulgar continguts rellevants entorn la convivència i l’equitat a través dels mitjans de
comunicació locals.
o Endegar una campanya de sensibilització ciutadana a voltant de la violència masclista
1.5.2 Promoure el civisme com a eina clau per a fomentar la convivència
o Elaborar un Pla d’acció multidisciplinar per abordar la problemàtica de l’oci nocturn a la ciutat
a partir de la implicació i participació de les diferents administracions i els agents econòmics i
socials de la ciutat vinculats a l’oci de la vila.
o Redactar, donar a conèixer i desplegar un pla de xoc de civisme de la ma de tots els agents
implicats
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1.6.- Garantir el desenvolupament integral de la persona en totes les etapes vitals
1.6.1 Vetllar pel desenvolupament global de l’infant
o Acabar el procés de constitució i consolidació del centre obert com a servei adreçat a la
infància en risc.
o Mantenir i ampliar els àmbits de coordinació i col·laboració amb els centres educatius de la
ciutat (Projecte d’integració escolar)
1.6.2 Donar resposta a les necessitats i demandes reals d’un major nombre de joves de la
ciutat
o Elaborar i aprovar el nou Pla Local de Joventut 2017-2020.
o Incrementar els recursos dels serveis d’emancipació juvenil
o Augmentar els joves voluntaris inscrits al projecte Boca-orella.
1.6.3 Fomentar l’envelliment actiu
o Consolidar una programació estable a través dels casals municipals de gent gran
o Carnet Actiu : Fomentar la concessió de descomptes i avantatges en els serveis municipals tot
buscant la implicació del sector privat ( mínim 50 establiments adherits).
o Elaborar una Guia anual de recursos i serveis per a Gent Gran (edició de 5000 fulletons per al
2016).
o Crear espais de debat i d’anàlisi que permetin fer una diagnosi i un pla d’acció adaptat a la
ciutat .
o Mantenir el projecte missives entre generacions.
1.6.4 Contribuir a que la gent gran i/o depenent pugui mantenir la seva autonomia en el entorn
més proper el màxim de temps possible
o Acabar amb la llista d’espera en teleassistència per a les persones majors de 80 anys que
viuen sols i tenen problemes de salut
o Elaborar i reformular un nou projecte de menjador social
o Crear un Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) per a la donació i préstec de material ortopèdic

1.7.- Enfortir la cooperació entre els pobles i fomentar la cultura de la pau
1.7.1 Treballar per una ciutat compromesa amb els drets humans i solidària davant les
desigualtats
o Elaborar el Pla Director per la Cooperació amb la participació de les entitats i la ciutadania.
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o Incrementar en els pròxims 4 anys els recursos econòmics fins arribar a l’1% dels ingressos
propis destinats a la Cooperació
o Projecte Reacciona: Tallers de cinema als centres de secundària per a la sensibilització entorn
els drets humans, la solidaritat i les desigualtats entre països rics i pobres
o Donar suport al projecte Vacances en Pau, mantenint el compromís humanitari amb el poble
sahrauí
o Campanyes Emergència: Mantenir el compromís solidari amb la població que viu a zones
afectades per catàstrofes o conflictes bèl•lics mitjançant el suport a projectes d’ajut humanitari
i de reconstrucció de la zona ( donar suport, almenys, a 2 projectes anualment).
o Incorporació al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans.
1.7.2 Enfortir els lligams amb les ciutats agermanades tot potenciant les relacions amb les
persones
o

Consolidar els vincles institucionals amb les ciutats agermanades i amigues i fer-ho extensiu
a la ciutadania

1.8.- Promoure l’esport com a element vertebrador, espai de cohesió i inclusió social
1.8.1 Promoure i potenciar l’esport per a tothom
o Donar cobertura en infrastructures i recursos a l’esport federat i de clubs: lligues i campionats.
o Assegurar un calendari anual d’esport d’oci i popular, equilibrat en modalitats i distribució
temporal.
o Potenciar l’esport de base donant suport infraestructural i econòmic a les entitats que
potencien l’esport base i també als programes d’esport escolar
o Obrir els centres educatius, promoure l’ús social i aprofitament dels espais a través del
projecte Pati Obert.
o Revisar i reestructurar el projecte Aramun’t.
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EIX 2.- OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA				
5 estratègies - 12 objectius - 36 actuacions
2.1.- Impulsar l’activitat econòmica a la ciutat
2.1.1 Impulsar el Pla de desenvolupament econòmic i social del Garraf i el Pla estratègic
d’activitat econòmica de Vilanova i la Geltrú
o Redactar i implementar el Pla estratègic d’activitat econòmica de Vilanova i la Geltrú
o Crear la finestreta únical de coordinació de l'atracció i acollida de reunions i congressos
de la ciutat
o Consolidar Vilanova i la Geltrú com a ciutat firal amb impuls de noves fires en col·laboració
amb la iniciativa privada
2.1.2. Acompanyar a empreses i emprenedors en la creació i/o consolidació dels seus
projectes
o Posar en funcionament el servei de Finestreta Unica Empresarial (FUE) i del Servei d’atenció i
acompanyament a emprenedors i empreses
o Impulsar i donar suport a l’emprenedoria local
2.1.3 Impulsar nous nínxols d’activitat econòmica
Promoure l’acolliment de grans esdeveniments esportius puntuals
Apostar per les TIC com a àmbit de creació d’ocupació vinculada a nous sectors
Potenciar i difondre el cowork Salut i Esport
Treballar per la consolidació del projecte de suport a empreses locals de comunicació
Impulsar l’activitat econòmica relacionada amb el medi ambient, ecoturisme, recerca, i noves
tecnologies marines.
o Definir i redactar el projecte VNG estació d’entrenament
o
o
o
o
o

2.1.4 Dotar la ciutat d’infraestructures tecnològiques per a noves inversions empresarials
o Implementar el programa iZAE (internet Zona Activitat Econòmica)
o Dotar d’infraestructures d’alta especialització la ciutat i en especial els polígons industrials
2.1.5 Apostar per la façana marítima Vilanova i la Geltrú com a pol d’activitat econòmica
explorant la possibilitat de noves fórmules de gestió i governança
o Treballar per la qualitat de les platges de Vilanova i la Geltrú com a element generador
d’activitat econòmica i de promoció turística.
o Implantar sistemes tecnològics als equipaments municipals i al port per crear un polígon de
suport a activitats nàutiques i turístiques
o Consolidar, ampliar i internacionalitzar la Mesa Nàutica (espai de relació entre els diferents
agents del sector nàutic)
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2.1.6. Afavorir el comerç de proximitat
o Donar suport a les associacions de comerciants de la ciutat i als projectes que impulsen per
tal de consolidar Vilanova i la Geltrú com a capital comercial de l’àmbit Penedès.
o Recerca de subvencions externes per a dur a terme actuacions urbanístiques que consolidin
els eixos comercials existents o en fomentin de nous, i en especial, l’eix comercial del carrer
de la Llibertat.
2.2.- Fomentar i millorar les polítiques locals d’ocupació i treball
2.2.1 Millorar l’ocupabilitat de les persones per accedir o mantenir-se al mercat de treball
o Concertar i coordinar l’elaboració del Pacte Local per l’Ocupació entre els agents de la ciutat.
o Dissenyar o reforçar els serveis i projectes inclusius de lluita contra l’atur, generadors
d’ocupació i reforçar en especial els adreçats als col·lectius més vulnerables: discapacitats
intel·lectuals (projecte TIMOL), problemes de salut mental (projecte MATÍ) i per als aturats de
llarga durada i/o majors de 45 anys.
o Integració plena dels processos de formació dins els processos d’accès a l’ocupació a
través d’una oferta formativa coordinada, que s’adeqüi a les necessitats de les empreses del
municipi i comarcals.
o Impulsar el Programa de Garantia Juvenil
o Projecte prelaboral: Incrementar paulatinament la participació d’usuaris derivats dels EBAS
(Equips Bàsics d’Atenció Social) i assolir majors quotes d’inserció.
2.3.- Donar suport a l’economia i l’emprenedoria social i solidària des de la perspectiva del bé
comú
2.3.1 Fomentar l’emprenedoria social
o Impulsar el teixit empresarial de la ciutat amb especial incidència en l’emprenedoria i
l’economia social
o Iniciar el projecte “Dones Artesanes” que conjuga formació i autoocupació en el marc de
l’artesania de petit format, adreçat a dones amb habilitats creatives, producció artesanal
pròpia i vulnerabilitat econòmica.
2.3.2 Potenciar l’economia solidària
o Assolir un augment del 5% anual del Banc del Temps (projecte d’intercanvi de coneixements i
serveis on la moneda de canvi és el temps)
o Organitzar accions formatives i de sensibilització entorn l’economia social i solidària i les
finances ètiques adreçades als agents econòmics i socials de la ciutat
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2.4.- Potenciar els productes de proximitat i de qualitat
2.4.1 Posar en valor l’oferta de qualitat dels mercats i mercadals municipals així com de la
gastronomia local vinculada als productes de proximitat
o Desenvolupar campanyes de promoció de la gastronomia local en base a la promoció de
productes de proximitat i de km 0, tant procedents del mar com de l’horta
o Dur a terme accions de difusió dels mercats i mercadals municipals com a referents del
producte de qualitat i proximitat
2.5.- Impulsar el turisme responsable i sostenible
2.5.1 Potenciar la ciutat com a destinació de turisme familiar en els àmbits del comerç urbà i
de proximitat, gastronòmic, enològic, ecològic, patrimonial, cultural i festiu
o Desenvolupar i consolidar la Destinació de Turisme Familiar i tramitar la sol·licitud de
Destinació de Turisme Esportiu a l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de
Catalunya
o Crear un programa estable d’activitats familiars al voltant del patrimoni de la ciutat
o Crear nous punts d’informació i centres d’acollida al visitant i turista en diferents espais
estratègics de la ciutat
o Impulsar el Centre de Direcció de l’Experiència Turística de la Mediterrània al Molí de Mar,
com a espai formatiu de referència en el desenvolupament del sector de les indústries
turístiques culturals i creatives en l’àmbit mediterrani
o Redactar i implementar el pla de màrqueting turístic per tal d’establir la projecció exterior de
Vilanova i la Geltrú com a línia estratègica
2.5.2 Projectar els recursos naturals del territori com a eina d’atracció d’esportistes
o Elaborar un web amb la informació de circuits esportius de diferents modalitats (caminar,
córrer, btt, bici carretera, patinatge, natació...)
o Apostar pel cicloturisme com activitat turística diferencial amb el desenvolupament del
projecte Radis VnG.
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EIX 3.- TERRITORI I ESPAI PÚBLIC					
6 estratègies - 14 objectius - 37 actuacions
3.1.- Potenciar la posició estratègica i la capitalitat de Vilanova i la Geltrú
3.1.1 .- Defensar la capitalitat de Vilanova i la Geltrú com a referent en el marc del nostre país
o Presència activa en els diferents organismes i institucions territorials i nacionals en la defensa
dels interessos de la ciutat
o Reivindicar i negociar davant la Generalitat i l’Estat espanyol les inversions necessàries a
Vilanova i la Geltrú: hospital, peatge C-32, noves infraestructures, port, rodalies ...
o Encapçalar un treball comú entre tots els municipis de la comarca per a treballar per un
desenvolupament econòmic del territori de forma sostenible
3.2.- Planificar el territori i la ciutat com un espai més sostenible i habitable
3.2.1 Impulsar la redacció d’instruments de planejament per definir un nou model de ciutat
o
o

Redactar i tramitar el nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
Impulsar la redacció i tramitació del nou pla de catàleg del patrimoni historicoartístic i natural

3.2.2 Adequar el planejament urbanístic municipal a les futures necessitats del territori
o Impulsar la redacció i tramitació d’altres instruments de planejament: modificacions puntuals
del planejament general, planejament derivat, etc...
o Impulsar el planejament i la tramitació de les modificacions de l’àmbit Eixample Nord, per
adequar-les a les necessitats de la ciutat, prioritzant l’obtenció de sòl per activitat econòmica i
equipaments
3.2.3 Impulsar la façana marítima com espai de transformació urbana al servei de la qualitat
de vida i la dinamització social i econòmica.
o Treballar amb el conjunt d’administracions per a la millora integral de la façana marítima, amb
la recuperació d’espais públics i patrimonials.
o Tramitació i aprovació d’una modificació puntual del Pla Especial del Port, que permeti la
realització del projecte guanyador del concurs del passeig marítim.
3.3.- Contribuir a garantir l’accés a l’habitatge com a dret fonamental i bàsic per a la justícia
social
3.3.1 Impulsar la política Local d’habitatge
o Crear la comissió del Pla Local de l’Habitatge
o Elaborar el Pla Actuació Anual d’habitatge, prioritzant les polítiques d’emergència social
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3.3.2. Incrementar la borsa d’habitatges de lloguer social
o Negociar la pròrroga i millora del conveni de Borsa de Lloguer amb Agència de l’Habitatge de
Catalunya
o Aprovar Ordenança específica per rehabilitació de pisos buits per destinar-los a lloguer social i
planificar convocatòria anual.
o Establir convenis de col·laboració amb entitats bancàries per a aconseguir la cessió de més
habitatges buits
o Mantenir actuacions coercitives i/o sancionadores sobre pisos buits de bancs, com a eina de
pressió per a què destinin els pisos a lloguer social
o Campanya difusió ITE , Inspecció Tècnica d’Edificis i foment de la Rehabilitació
3.3.3 Desenvolupar polítiques adreçades a persones afectades per la hipoteca i amb risc de
desnonament
o Reforçar el SIDH - Serv. Intermediació Hipotecària- a través d’incrementar el seu
coneixement, ampliar el servei i millorar els seus resultats
o Difondre els ajuts disponibles per persones amb deutes d’hipoteca o lloguer i per a persones
desnonades
o Enfortir la col·laboració amb els jutjats
3.4.- Apostar per una mobilitat eficient, sostenible i justa
3.4.1 Potenciar la pacificació, la millora de la xarxa de bus urbà i de la bicicleta i la
convivència entre vianants i vehicles
o
o
o
o

Desplegar el Pla de Mobilitat
Millorar l’oferta de servei i la eficiència i accessibilitat dels vehicles de la xarxa de bus urbà
Estudi i implantació de la xarxa principal de vianants i de camins escolars
Ampliació i millora de l’ús de la bicicleta així com de la xarxa i circuits pedalables intra i
interurbans

3.4.2 Garantir la seguretat viària a Vilanova i la Geltrú
o Seguiment i incorporació de noves accions al Pla Local de Seguretat Viària a través de la
comissió de circulació i a partir de l’estudi de la sinistralitat del municipi
o Ampliar les campanyes d’Educació Viària que es realitzen als centres escolars, entre les
AMPA i a la Gent Gran, com a eina de prevenció
o Col·laborar amb el Servei Català de Trànsit en la realització de campanyes coordinades
orientades a la reducció de l’accidentalitat
o Dur a terme campanyes informatives adreçades als conductors i als col·lectius més afectats
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3.4.3 Defensar una mobilitat interurbana més justa i equilibrada
o Reivindicar uns peatges i una zonificació tarifària més justa i equilibrada i la millora en les
inversions al servei de Rodalies.
3.5.- Millorar l’espai públic com a element vertebrador de ciutat
3.5.1 Desenvolupar un Pla de manteniment i neteja de la ciutat que garanteixi disposar d’un
espai públic digne i amb les condicions òptimes tant per als veïns com per als visitants
o Elaborar un Pla de Manteniment de la ciutat que defineixi plans d’actuació preventiva dels
diferents espais
o Posar al dia les ordenances de neteja de la via pública i de parcs i jardins
3.5.2 Millora de la qualitat paisatgística , ambiental , espacial i funcional de l’espai públic
o Microactuacions que desenvolupin la qualitat paisatgística , ambiental , espacial i funcional de
l’espai públic.
3.6.- Fomentar la preservació de l’entorn i el respecte al mediambient
3.6.1 Potenciar l’entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú
o
o
o
o

Programa de vigilancia , control i seguiment dels espais naturals i rurals.
Programa de gestió integrada del litoral
Programa banc de terres i horts urbans i socials.
Incorporar Vilanova i la Geltrú a projectes europeus

3.6.2 Fomentar l’estalvi energètic
o Programa Agencia Local de l’Energia.
o Desenvolupar el Pla Municipal d’Estalvi Energètic.
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EIX 4.- TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ				
4 estratègies - 11 objetius - 44 actuacions
4.1.- Promoure els valors de la responsabilitat social, l’ètica i el govern obert
4.1.1 Fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics del municipi
o Avançar i donar resposta a la diagnosi d’òrgans de participació fent una proposta de
dinamització i reorganització
o Reformular el Reglament de Participació Ciutadana per fer-lo més accessible i pedagògic
o Convocar com a mínim dues AMO ( Assemblea Municipal Oberta ) cada any
o Potenciar i crear mecanismes de participació infantil i juvenil
o Promoure i impulsar noves eines de participació digital
o Dur a terme processos participatius en diferents àmbits d’interès general
o Elaborar i implantar el Projecte Solars Vius per a la recuperació d’espais privats o públic per
l’ús comunitari
4.1.2 Buscar noves eines d’acostament de l’Ajuntament a la ciutadania i apostar per la
descentralització municipal
o Alcaldessa als barris: trobades obertes de la ciutadania amb l’alcaldessa per coneixer les
demandes de cada barri de la ciutat.
o Crear la figura del Regidor de barri
o Descentralització municipal: projecte perquè la ciutadania pugui realitzar alguns tràmits
municipals als centres cívics
o Passejades del govern amb les associacions de veïns: trobades períodiques per conèixer les
problemàtiques veïnals.
4.1.3 Integrar la dimensió ètica, la Responsabilitat Social i el Govern Obert en tots els àmbits
de funcionament de l’Ajuntament
o Dissenyar i posar en marxa accions de Govern Obert a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
(transparència, partricipació, col·laboració, rendició de comptes...)
o Incorporar el sector empresarial en el desenvolupament dels projectes socials del municipi.
o Difondre i potenciar la comissió d’ètica i bon govern
o Desplegar, aplicar i mantenir actualitzada la guia pràctica per a la inclusió de criteris socials,
ambientals i ètics a la contractació municipal
o Organitzar una jornada de treball intern per a establir les línies bàsiques que han de definir les
polítiques de Govern Obert a l’ajuntament
o Elaborar la carta de compromisos de la Regidoria de Salut Pública
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4.2.- Vetllar pels drets i la seguretat de la ciutadania
4.2.1 Garantir l’exercici dels drets i llibertats de la ciutadania
o
o

Donar suport i difusió a l’oficina del Defensor de la ciutadania
Desenvolupar accions d’inspecció, formació i assessorament personalitzat a través l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)

4.2.2 Impulsar la relació i la coordinació entre els cossos i forces de seguretat del territori i
entre aquests i la ciutadania
Impulsar les relacions de la Policia Local amb la comunitat
Fomentar la Junta Local de Seguretat com a òrgan que impulsi la coordinació i les polítiques
de seguretat entre els cossos policials.
o Garantir la planificació conjunta dels grans esdeveniments de la ciutat, així com dels serveis
que garanteixin una millora de la seguretat ciutadana.
o
o

4.3.- Millorar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat
4.3.1 Millorar i actualitzar la presència de l’Ajuntament a Internet
o Replantejar el web vilanova.cat i l’encaix amb la resta de webs de serveis municipals
o Redissenyar l’encaix de la presència a les xarxes socials de l’ajuntament i les diferents
marques municipals existents
o Refer els butlletins d’informació que es trameten, buscant coherència entre ells i per a
cadascun i un disseny i una gestió més adequada
o Millorar la interlocució amb la ciutadania a través de les xarxes socials i la implementació
d’una APP de Seguretat.
4.3.2 Millorar les infraestructures i els serveis tecnològics i informàtics municipals
o Ampliar i gestionar la xarxa corporativa de Telecomunicacions de fibra òptica
o Actualitzar i modernitzar els equips informàtics i els serveis de telefonia municipals
o Implantar una plataforma de Big Data per poder incorporar projectes de sensorització i
recollida de dades.
4.3.3. Millorar els serveis de continuïtat tecnològica i administració electrònica de
l’ajuntament i organismes autònoms
o Migrar el programari informàtic cap al núvol i facilitar-ne l’accessibilitat
o Monitorització i seguretat dels serveis informàtics municipals
o Actualitzar el programari dels diferents procediments de gestió municipal
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4.3.4 Potenciar i millorar la tramitació municipal i els seus serveis
o Incrementar els tràmits que es realitzen des de l’OAC
o Nou sistema d’accés a la Carpeta Ciutadana amb PIN, complementant l’accés amb certificat
digital.
o Campanya d’informació i comunicació de l’OAC per fer-ne difusió dels seus serveis i de la
tramitació municipal.
o Publicar el Catàleg Integral dels serveis municipals
o Avançar en la redacció de les cartes de serveis municipals
4.3.5 Garantir el manteniment i la millora dels equipaments municipals
o Elaborar un pla d’usos, manteniment i millora dels equipaments municipals
4.4.- Enfortir el teixit associatiu de Vilanova i la Geltrú, fent-lo més fort, més cohesionat i més
corresponsable
4.4.1 Donar suport i assessorament a les entitats i associacions de la ciutat
Convocatòria anual de convenis i subvencions a entitats
Crear l’Oficina d’atenció i assessorament a les entitats de Vilanova i la Geltrú
Elaborar un Pla anual de formació per a les entitats
Fomentar la relació i coordinació entre col•lectius i/o entitats de la ciutat, afavorint el treball en
xarxa.
o Promoure el catàleg d’espais municipals de lloguer per facilitar-ne l’ús de les entitats
o Fomentar el voluntariat social a Vilanova i la Geltrú
o
o
o
o
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