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1. INTRODUCCIÓ  
 

A principis de 2020 ens vam veure abocats a una crisi sanitària que ens va dur a un confinament i una aturada de la nostra activitat social i econòmica sense 

precedents. Davant la incertesa, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va dissenyar el Pla de Dinamització Econòmica i el Pla de Xoc Social i Econòmic, per 

donar resposta a totes les necessitats que sorgien i calia atendre de forma urgent. Des del govern municipal, vam aturar tota la planificació prevista per a 

l’any, vam modificar el pressupost municipal i vam centrar tots els nostres esforços i recursos a donar resposta als efectes de la crisi sanitària, social i 

econòmica en què estàvem immersos.  

Passat un any continuem patint els efectes d’aquesta crisi. Avui seguim treballant intensament per fer-hi front, però afortunadament la vacunació progressiva 

de la població ja ens permet albirar la sortida la pandèmia i tenir una visió esperançadora del futur. En aquest context s’emmarca aquest Pla de Reactivació 

Econòmica i Social. Certament, la crisi continua generant moltes necessitats a les quals cal donar resposta a curt termini. Però alhora, som conscients que ara 

és el moment de posar la vista més enllà de la immediatesa que marca la urgència i d’actuar estratègicament, amb una mirada a mitjà i llarg termini, perquè 

Vilanova i la Geltrú surti més enfortida d’aquesta crisi econòmica i social.  

Els representants polítics estem compromesos i compromeses amb la ciutat i amb la ciutadania. Volem el millor per Vilanova i la Geltrú i treballem per fer-

ho possible. Aquest document és fruit de la col·laboració de diferents agents socials, econòmics i polítics de la nostra ciutat i del nostre territori. És l’eina que 

ens ha de permetre establir les prioritats del govern actual i dels posteriors, perquè hi surti guanyant la ciutat. Parteix d’una anàlisi de la situació, d’un debat 

conjunt i de l’establiment d’accions a desenvolupar en els propers anys per reactivar la nostra economia i ser una ciutat d’oportunitats, tant des de l’àmbit 

econòmic com des de l’àmbit social.   

Moltes gràcies per totes les col·laboracions, per creure en aquest pla, per remar plegats i sortir de la crisi el més aviat millor. Reactivem Vilanova i la Geltrú!  

Olga Arnau i Sanabra  

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
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2. LA CIUTAT QUE VOLEM  
 

La crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-19 ens ha canviat el context d’on partíem i ens ha obligat a donar resposta a les necessitats 

sorgides. Així ho hem fet durant la pandèmia i ara ens dotem d’un Pla de Reactivació Econòmica i Social que ens reafirma en el model de ciutat que 

defensàvem: una ciutat al servei de les persones que aposti pel desenvolupament econòmic i territorial de forma sostenible i que ofereixi oportunitats i serveis 

públics de qualitat i proximitat. 

Entenem aquest Pla de Reactivació, també, com una actualització del Pla d’Actuació Municipal 2019-23, seguint els objectius estratègics del mandat. 

L’entenem des d’una perspectiva ampla, estratègica i transversal. Aquest Pla de Reactivació no es concep de forma exclusiva des de l’àmbit de l’atenció a 

les persones o l’acció social, ni des de l’àmbit del desenvolupament econòmic o l’atenció a l’empresa, sinó des de totes les polítiques i actuacions que duem 

a terme des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El concebem com una eina col·lectiva i per això, l’hem obert també a les aportacions i col·laboracions 

dels diferents agents econòmics, polítics i socials de la ciutat. 

Som conscients que parlar d’un Pla de Reactivació estratègica és també una mirada a curt, mitjà i llarg termini per consolidar les accions estratègiques de 

ciutat en els propers anys. D’aquí la ferma voluntat de consens, col·laboració i cooperació entre els diferents agents de la nostra ciutat i, alhora, que aquest 

pla tingui una durada de 4 anys, desenvolupant-se així des del 2021 fins al 2025 i concretant les diferents accions del pla segons la seva execució prevista a 

curt, mitjà o llarg termini.  

El procés de participació i les diferents aportacions rebudes giren entorn a un model de ciutat al servei de les persones que aposta per: 

• Una ciutat que posa al centre les persones. Una ciutat més justa socialment, que aposta per la igualtat i duu a terme una especial atenció als col·lectius 

i persones amb situació de vulnerabilitat. Que aposti i faciliti l’accés a habitatge i incrementi el parc d’habitatge públic. Que abordi la pobresa 

energètica, la pobresa residencial i qualsevol tipus de pobresa. Que garanteixi una vida digna i promogui accions i ajudes amb aquesta finalitat; que 
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les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat puguin sortir-ne. Que col·labori amb les entitats del tercer sector per arribar a més persones. 

Que desenvolupi polítiques per combatre la violència masclista i polítiques i protocols sanitaris, especialment en l’àmbit de la salut mental. 

• Una ciutat d’oportunitats i competitiva. Una ciutat amb una dinamització econòmica responsable i que aprofiti els actius del territori pel seu 

desenvolupament estratègic. Que aposti per la col·laboració entre empreses, el treball público-privat i la generació de riqueses i oportunitats a la 

ciutat. Que sigui una ciutat de congressos i retingui el talent. Que aposti per la formació com a eina clau per a la generació d’ocupació al territori. 

Que treballi conjuntament amb la universitat, garanteixi una bona transició escola-treball i aposti per les competències digitals. Que planifiqui el 

desenvolupament econòmic, amb un major pes de l’activitat industrial, una diversificació de l’economia i una clara aposta per incrementar la 

tecnologia, la innovació, la recerca i el coneixement. 

• Una ciutat que protegeixi les empreses locals. Una ciutat que ajudi a les empreses del seu territori en la seva promoció i el seu desenvolupament. Que 

prioritzi la contractació d’empreses de la ciutat i els productes Km0. Que enforteixi l’Oficina Municipal d’Empresa per acompanyar el teixit 

empresarial en els diferents tràmits amb l’administració. Que digitalitzi els polígons d’activitat econòmica i aposti per les Àrees de Promoció 

Econòmica Urbana. Que dugui a terme esdeveniments i campanyes de promoció econòmica i projecció de ciutat durant tot l’any.  

• Una ciutat compacta i equilibrada. Una ciutat amb un territori urbanístic equilibrat, compacte i ben connectat per poder oferir uns millors serveis a la 

ciutadania i respectar el medi ambient. Que faci desaccelerar el seu creixement demogràfic, en pro de la qualitat de vida i un creixement sostenible. 

Que incrementi les zones enjardinades i protegeixi les espècies naturals i zones d’especial interès. Que adeqüi el sòl urbà a les necessitats de la 

ciutadania i consolidi el projecte “al centre, les persones” amb una clara vocació de promoure una mobilitat més sostenible. Que millori i ampliï les 

voreres, les calçades i l’espai públic. Que millori la neteja i el manteniment de la ciutat per al gaudi de les persones.    

• Una ciutat sostenible i compromesa amb el medi ambient. Una ciutat que es responsabilitzi i coresponsabilitzi amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible i l’Agenda 2030. Que aposti per la millora de l’eficiència energètica dels seus edificis i equipaments i la millora de l’enllumenat públic. 

Que implementi un nou model de recollida selectiva adequat a les necessitats actuals, per incrementar el percentatge de reciclatge i la reducció de 

residus. Que aposti per les energies renovables i el transport públic. Que impulsi l’ús del vehicle elèctric amb punts de recàrrega. Que aposti pels 

vehicles sostenibles i incrementi els carrils bici al llarg de tota la ciutat. 
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• Una ciutat més amable, propera i responsable. Una ciutat on l’Ajuntament transmeti la seva clara voluntat de servei a la ciutadania. Que aposti per la 

internalització dels serveis que presta i la descentralització de l’Oficina d’Atenció Ciutadana als barris. Que incrementi les estratègies de comunicació 

i difusió per ser més proper i relacionar-se amb la ciutadania. Que segueixi la coordinació interna per reforçar el treball transversal entre àrees i 

departaments de la pròpia administració. Que col·labori amb els diferents agents socials i econòmics i en faciliti la seva activitat. Que aposti per la 

proximitat dels serveis i la policia de proximitat als barris.  

• Una ciutat participativa, culta i activa. Una ciutat que aposti clarament per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Que posi 

en valor el paper de les entitats i l’associacionisme pel que fa al dinamisme i l’activitat de la ciutat al llarg de l’any. Que recolzi la programació 

cultural continuada al llarg de l’any i els esdeveniments a l’espai públic. Que enforteixi la funció social dels diferents equipaments i serveis que 

ofereix. Que doti de majors recursos l’Oficina d’Entitats i fomenti les relacions comunitàries i associatives. Que adeqüi els equipaments esportius i 

aposti per l’activitat esportiva i saludable a l’aire lliure. Que desenvolupi activitats per als diferents col·lectius i reactivi el paper dels centres cívics. 

Que aposti per les assemblees de barri, les assemblees municipals, els pressupostos participatius i l’empoderament de la ciutadania en les decisions 

que afecten a la ciutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

3. ANTECEDENTS DEL PLA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Juny 
2020 

Desembre 
2020 

Gener -
Juny 2021 

Redacció i aprovació 
del Pla de Xoc 

Avaluació del grau 
d’execució del Pla de 
Xoc 

Redacció i Aprovació 
del Pla de 
Reactivació 
Econòmica i Social  

Durant la primera meitat del 2020, la pandèmia deixa immersa la ciutat en una greu crisi social i 

econòmica. Tot comença amb una emergència sanitària a la qual es destinen nombrosos recursos 

i esforços per fer-hi front. En l’àmbit econòmic, el teixit productiu també pateix una gran afectació, 

amb prop de 1.965 expedients de regulació de treball, que afecten un total de 10.319 persones a 

la ciutat.  

Per fer front a aquesta situació, el juny de 2020 es presenta el Pla de xoc social i econòmic de 

Vilanova i la Geltrú, un document que planifica les estratègies i mesures per evitar l’exclusió 

econòmica i social a la ciutat a curt termini. S’hi inclouen 127 mesures i s’hi destinen més de 3 

milions d’euros del pressupost municipal.   

El desembre del 2020 s’encarrega una avaluació de l’execució de les mesures del Pla de xoc, que 

mostra uns resultats molt favorables, amb prop d’un 90% de les accions proposades executades.  

Fruit d’aquest balanç positiu, s’inicia un treball més ambiciós amb objectius no només a curt, sinó 

també a mitjà i llarg termini: el Pla de Reactivació Econòmica i Social. En aquest pla hi ha tingut 

cabuda la veu dels agents, institucions i ciutadania de Vilanova i la Geltrú. És, doncs, un document 

de consens amb l’objectiu de donar resposta al nou escenari post-Covid. 
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4. CONTEXT ACTUAL. DADES ECONÒMIQUES MÉS DESTACADES 
 

Catalunya 

La propagació de la Covid-19 ha desembocat en una crisi sanitària mundial amb repercussions molt notables en l’àmbit de la salut, però també amb fortes 

conseqüències de caire social i econòmic. Davant la severitat i incidència del brot inicial a Catalunya, les autoritats van adoptar mesures excepcionals de 

contenció per controlar els contagis, amb el confinament de gran part de la població i la paralització d’una bona part de l’activitat productiva, juntament amb 

mesures de protecció i de distanciament social. El 14 de març de 2020 va entrar en vigor l’estat d’alarma, que va servir per limitar el cost en vides, però, 

alhora, va provocar una frenada brusca de l’activitat econòmica, que ha mantingut l’economia en estat d’hibernació durant uns mesos.  

Els sectors sanitari i sociosanitari han estat a primera línia de la crisi de la Covid-19. Van ser els primers en rebre el fort impacte de la propagació de la 

pandèmia i van haver de reaccionar amb rapidesa per reorganitzar l’atenció a la ciutadania. Més enllà dels contagis i la pèrdua de vides, l’arribada de la 

pandèmia a Catalunya també s’ha traduït en un increment de l’estrès emocional en la ciutadania i en els professionals. (1) 

La crisi sanitària mundial ha causat una caiguda històrica de l’activitat, tot i que lleugerament més moderada del què es preveia uns mesos enrere. Segons 

dades facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el PIB global ha caigut un 3,3%,  el de les economies avançades s’ha reduït un 4,7%, i el 

de les economies emergents i en desenvolupament, ha caigut un 2,2%. La tendència positiva del tram final del 2020, juntament amb els avenços en relació 

amb la vacunació, han millorat les previsions per al 2021. A nivell mundial, s’espera un repunt del 6,0%, mig punt percentual més que en les previsions de 

gener; a les economies avançades es preveu un creixement del 5,1%, vuit dècimes més que tres mesos enrere; i a les economies emergents i en 

desenvolupament, el repunt s’espera que sigui del 6,7%, quatre dècimes per sobre de les anteriors previsions del Fons Monetari Internacional (FMI). 

Segons l’estimació d’avanç que elabora l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i que recull la Nota de Conjuntura Econòmica del departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, el primer trimestre del 2021 l’economia catalana retrocedeix un 0,4%, un descens en 
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línia amb el de l’economia espanyola (-0,5%) i el de la zona euro (-0,6%). Aquesta dinàmica s’explica perquè l’empitjorament de la pandèmia a principis del 

2021, força generalitzat a escala europea, ha implicat un manteniment de les restriccions. 

En termes interanuals, el descens del Producte Interior Brut (PIB) millora fins a un 4,3%, després de la contracció d’un 9% interanual el trimestre anterior. 

Si comparem el PIB en volum del primer trimestre del 2021 amb la situació prèvia a la pandèmia (quart trimestre del 2019), és un 9,4% inferior. El fort 

impacte de la crisi sanitària sobre l’economia catalana s’explica, en gran mesura, pel major pes que tenen els serveis més exposats a la interacció social i per 

la importància del turisme estranger. 

No obstant això, els progressos recents en el ritme de vacunació conviden a l’optimisme pel que fa a l’evolució de la pandèmia. Una millora que, si es 

confirma, permetria avançar l’aixecament de les restriccions i, per tant, apuntalar una recuperació que podria ser especialment intensa en la segona meitat de 

l’any. En aquest sentit, la informació econòmica més recent indica una recuperació progressiva de l’activitat, sobretot a partir de la segona quinzena de març, 

quan es van relaxar temporalment les restriccions de mobilitat. Aquest relaxament s’ha traduït en un major dinamisme del consum (segons les dades de 

compres amb targetes bancàries) i  millores en el mercat de treball (en especial, la disminució del nombre de persones en ERTO el març). Les exportacions 

de béns també reflecteixen un to més favorable en els primer mesos del 2021, gràcies a la recuperació del comerç mundial. 

El sector agrari i la indústria lideren la recuperació 

El Valor Agregat Brut (VAB) del sector agrari, creix un 1,2% interanual el primer trimestre del 2021 i registra el primer augment interanual des de finals del 

2016. Durant l’any 2020 va ser el sector d’activitat menys afectat per la crisi sanitària. 

La indústria registra un comportament millor que d’altres sectors i recupera el creixement interanual positiu que no s’observava des del tercer trimestre del 

2019. Per subsectors, s’observa un creixement positiu en branques com la indústria química, el cautxú i plàstic o els altres productes minerals no metàl·lics. 

En aquest sentit, tot indica que, en els propers mesos, la indústria es beneficiarà de l’impuls exportador procedent de la Xina, els EUA i altres economies 

asiàtiques que ja creixen amb força. De fet, fins al febrer les exportacions catalanes a la Xina registren un avanç molt destacat (del 50,7% interanual). D’altra 

banda, es produeixen reduccions de la producció del tèxtil i calçat, del material de transport, de la metal·lúrgia i dels equips elèctrics i electrònics. Cal apuntar 
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que la producció de diversos sectors industrials s’està veient afectada pel context internacional d’escassetat de semiconductors davant la creixent demanda 

de tecnologia. 

Els serveis i la construcció presenten un ritme de recuperació més gradual 

En el cas de la construcció, la caiguda del VAB el primer trimestre es modera fins a un 11,5%. Els indicadors del sector es mantenen febles, excepte l’afiliació, 

que mostra un senyal més favorable, alhora que en el mercat immobiliari la compra d’habitatge nou també té un perfil positiu. 

El VAB dels serveis alenteix el ritme de descens fins a un 5,9% interanual. El comportament menys dinàmic correspon a aquells serveis més afectats per les 

restriccions, en particular els serveis d’allotjament, la restauració, les activitats artístiques i el lleure, i el comerç. No obstant això, alguns indicadors recents, 

com l’índex de comerç al detall del mes de març, apunten a una millora. 

Dins dels serveis, el sector del turisme continua en una situació excepcional marcada per la paralització dels fluxos turístics mundials. L’afluència de turistes 

estrangers segueix mostrant davallades anuals properes al 90%, segons les dades de pernoctacions hoteleres acumulades fins al març. Fins al febrer d’enguany 

han arribat gairebé 140.000 turistes estrangers, una xifra molt allunyada dels gairebé 1.840.000 de principis del 2020 (un 92,4% per sota). 

La taxa d’atur se situa en el 12,9%, per sota del trimestre anterior (13,9%) 

L’ocupació ha crescut lleugerament a Catalunya durant el primer trimestre del 2021 (en 33.300 persones). En termes interanuals, l’ocupació modera la seva 

caiguda (-2,2%), però segueix sent sensiblement inferior que els valors previs a la pandèmia (un 3% per sota). El total d’hores treballades també alenteix el 

seu descens (d’un -7,3% el quart trimestre a un -0,4% interanual el primer trimestre). 

El nombre de treballadors en ERTO a Catalunya baixa lleugerament el març del 2021 (fins als 157.873), i se situa en la xifra més baixa des del setembre. La 

cobertura dels ERTO, mesurada com el nombre de treballadors en ERTO sobre el total d’afiliats (exclosos els autònoms i el règim de la llar), se situa en un 

5,7%. 
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La taxa d’atur baixa d’un 13,9% el quart trimestre a un 12,9% durant el primer trimestre del 2021 (fa un any era d’un 10,7%). En tot cas, la pujada en la taxa 

d’atur és molt més limitada que durant la crisi financera. A Espanya la taxa d’atur se situa en un 16,0%, i a la zona euro en un 8,1% (segons la dada de 

març).(2) 

(1) Font: Generalitat (Pla de reactivació econòmica i protecció social Juliol de 2020) 

(2) Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (Nota de Conjuntura del primer trimestre del 2021) 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/publicacions_periodiques/nota_de_conjuntura/NCE-114/NCE-114.pdf 

 

La comarca del Garraf  

Segons l’informe de conjuntura econòmica de la comarca del Garraf de 4rt trim. 2020, realitzat per dades de la l’Observatori de la Mancomunitat Penedès 

Garraf (3), la comarca del Garraf ha estat una de les comarques de la demarcació de Barcelona on més ha augmentat l’atur aquest any, arrossegada per una 

temporada turística molt fluixa, degut a les mesures que s’han aplicat i a les restriccions en la mobilitat. 

 

Com a conseqüència de la reducció en la demanda de llocs de treball s’ha produït un increment de l’atur del 28% respecte al mateix període de fa un any, 

arribant a una xifra de 10.807 persones aturades el mes de desembre, amb una taxa d’atur trimestral del 15,70% molt per sobre de la província de Barcelona 

(12,99%) i de Catalunya (13,90%) però encara una mica per sota de la d’Espanya (16,10%). Respecte a la mitjana del trimestre anterior l’atur ha augmentat 

en 557 persones més, un increment del 6%. 

 

El perfil de la persona aturada es caracteritza per l’afectació a les dones, amb el 55% del total d’aturats, a persones amb una edat superior als 45 anys i amb 

un nivell d’estudis baix, ja que el 83% tenen com a molt una titulació acadèmica inferior o equivalent a l’educació general. 

 

Els sectors on es busca feina són principalment el de serveis (77%), seguit amb molta diferència de la indústria i la construcció amb un 9% i 8% 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/publicacions_periodiques/nota_de_conjuntura/NCE-114/NCE-114.pdf
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respectivament. 

 

 

Aquest augment de l’atur respecte a l’any anterior s’ha produït en tots els sectors, però amb una forta incidència en el sector serveis, amb un increment del 

29%, que representa 1.865 persones més que l’any passat (el 79% del total de nous aturats), seguit de la construcció, amb un 24% més, i la indústria, amb un 

increment del 23%. Respecte del final del trimestre anterior, l’augment més important s’ha produït en el sector serveis, amb 505 persones més, el que 

representa un augment del 6,4%, seguit de la indústria i la construcció, amb 48 i 35 persones més. 

 

Els treballadors de la restauració, personals i venedors (29%), els treballadors en ocupacions elementals (24%) i administratius (12%) continuen sent els 

grups professionals on els aturats busquen feina. 

 

Les noves contractacions han patit un descens important respecte a l’últim trimestre de l’any anterior, passant dels 10.230 contractes registrats a només 5.701 

contractes registrats, fet que suposa una reducció del 44%. 

 

Respecte del trimestre anterior, també ha patit un descens important, després de l’estiu on es va començar a detectar un petit impuls en la recuperació de 

l’ocupació, la davallada ha estat del 21% menys de contractes realitzats. 

 

Aquesta reducció ha afectat principalment al sector serveis, amb un 49% menys de contractes, en particular les activitats relacionades amb el turisme, i a la 

construcció, amb una reducció del 32%; a la indústria i l’agricultura les reduccions han estat menys significatives. 

 

Cal destacar que la gran majoria d’aquests contractes són temporals, el 86% del total, principalment contractes de circumstàncies de la producció (40%) i 

d’obra i servei (33%), per tant sols un 14% dels contractes són de caràcter indefinit. 
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El perfil de les persones contractades no presenta distinció entre sexes, encara que predominen amb molt poca diferència les persones de sexe femení; per 

edats, els que més contractes han formalitzat han estat els menors de 30 anys (40%) i els de 30 a 44 anys (35%). 

El sector econòmic que ha aglutinat la major part de la contractació ha estat el sector serveis, amb el 81% de totes les noves contractacions, seguit de molt 

lluny de la indústria, amb un 12%. 

 

Les dades d’assalariats, d’autònoms i d’empreses fan referència al tercer trimestre de 2020, ja que no han estat publicades les del quart trimestre per l’Institut 

d’Estadística de Catalunya. 

 

Les dades de persones assalariades mostren una lenta recuperació el  tercer trimestre amb un increment de 100 persones més respecte al segon trimestre, amb 

un total de 23.421 persones assalariades, però si es compara amb les dades de fa un any, hi ha una caiguda en l’ocupació del 7%; l’únic sector que no destrueix 

ocupació és la construcció, amb un augment de l’1,51%. El sector serveis, amb el 77%, és el sector principal a l’hora d’oferir ocupació a la comarca. 

 

El treball autònom pràcticament no s’ha vist afectat directament per la crisi, ja que pràcticament hi ha el mateix nombre d’autònoms de fa un any, 11.024, 

però sí que hi ha un increment de 51 persones més treballant per compte propi que el segon trimestre, la gran majoria treballen en el sector serveis (80%) i 

amb molta diferència a la construcció (14%). 

 

Es pot afirmar doncs, que la destrucció d’ocupació ve majoritàriament determinada per l’evolució del treball assalariat, encara que caldria avaluar com les 

polítiques de suport als treballadors autònoms han afavorit que es mantinguin d’alta. 

 

El teixit empresarial ha patit també una frenada en l’activitat econòmica, amb la pèrdua d’unes 200 empreses, en el tercer trimestre n’hi havia 3.923, amb 

una recuperació de 73 empreses respecte del segon trimestre. Les empreses de la comarca es troben ubicades principalment en el sector serveis, en un 83%. 
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La reducció de l’activitat econòmica ha fet que disminueixin els accidents de treball amb baixa laboral en un 28% respecte de fa un any, amb un total de 236 

el quart trimestre, principalment en el sector serveis.  

 

El Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat l’informe del mercat de treball a les comarques de l’Alt Penedès-Garraf 

amb les dades corresponents al mes d’abril del 2021 (4), que donen un petit respir a les xifres d’atur, i que a la comarca del Garraf indiquen també una 

dinamització en la contractació. L’atur baixa a l’abril més d’un punt i mig a les dues comarques. Al Garraf es van signar un 14% més de contractes que al 

març.  

A la comarca del Garraf, a l’abril hi havia 177 persones menys inscrites a les llistes de demanda d’atur, que suposa una reducció de gairebé 1,77% i que situa 

la xifra total d’aturats a la comarca en 10.505 persones. La taxa d’atur es retalla en més de dues dècimes i es queda en el 15,6%.  

La indústria és el sector on més s’ha notat aquesta reducció de l’atur, amb més d’un 3%, mentre l’agricultura, en canvi, puja quasi un 3,4%. La reducció de 

l’atur es fa més evident a les franges d’edat de 25-34 anys, amb una variació intermensual del 3,1% i la de 35 a 44 anys, amb un 2,6%.  

Amb aquestes xifres, la comarca encadena tres mesos consecutius de baixada de l’atur.  

El creixement de la contractació es confirma a l’abril, amb un augment intermensual del 14,35%, i un total de 2.239 noves formalitzacions, que dona 

continuïtat al creixement del 21% que es va registrar el mes anterior i, tot que molt suau, també al febrer. El sector serveis abraça quasi el 85% d’aquests nous 

contractes, un 8% gairebé a la indústria i prop d’un 7% la construcció.  

Davant aquest escenari globalitzat, cal dir que a la comarca del Garraf i, en concret a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, la crisi de la Covid-19 va provocar una 

pèrdua important del teixit productiu i de llocs de treball, expressada en una aturada de les contractacions i un increment de l’atur registrat, fruit dels expedients 

de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Aquesta situació era més agreujada que a la resta del territori català, segons confirmen diversos estudis.  
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“El Garraf ha estat una de les comarques amb major incidència dels ERTO sobre l’ocupació i el teixit empresarial”, segons conclou l’estudi Impacte econòmic 

i social de la Covid-19 al Garraf i Catalunya, elaborat per Activa Prospect i Node Garraf-Agència de desenvolupament econòmic del Garraf. (5) 

 

Vilanova i la Geltrú 

L’impacte econòmic i social de la crisi sanitària a Vilanova i la Geltrú indica la importància de dotar de recursos el municipi per a la seva dinamització i 

reactivació econòmica i social.  

Pel que fa a les afectacions econòmiques més recents a Vilanova i la Geltrú, el març del 2021 hi havia 2.810 ERTO acumulats al Garraf, amb 15.691 persones 

treballadores afectades. A l’abril de 2021 s'han registrat 4.957 persones a l'atur, corresponent a una taxa del 15,7%.  
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Informació estadística local de Vilanova i la Geltrú - abril del 2021 (6) 
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(3) Font: Mancomunitat Penedès Garraf . Informe de conjuntura econòmica de la comarca del Garraf 4rt trim 2020. 
(4) Mancomunitat (Observatori mercat de treball al dia – abril 2021) 

(5) https://activaprospect.cat/2020/04/30/analisi-de-limpacte-economic-de-la-covid-19-al-garraf/ [consultat 23.5.2020] 

(6) Font: Hermes Informació estadístic (Programa HERMES (diba.cat)  

https://activaprospect.cat/2020/04/30/analisi-de-limpacte-economic-de-la-covid-19-al-garraf/
https://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_2.asp
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5. ACTUACIONS 
 

5.1. ÀMBIT ECONÒMIC 
 

 Ajuntament 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un agent més en el desenvolupament i la reactivació de la ciutat, d’aquí la necessitat d’actuar de forma conjunta amb 
la resta d’agents socials i econòmics del municipi i del territori. La creació d’espais de treball de col·laboració són clau per sumar esforços i anar alineats amb 
les estratègies de reactivació. Alhora, la comunicació més directa i el reforçament dels valors humans i el treball digne marquen la manera de concebre aquest 
Pla de Reactivació. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg 
termini 
2023-25 

A
ju

nt
am

en
t  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Comunicació directa  Per tal d’informar directament els agents socioeconòmics de tot allò que els afecta i de tots 
aquells projectes que com a Ajuntament es desenvolupen.  

   

Treball conjunt Apostar per l’associacionisme dels agents socioeconòmics dels diferents sectors, per tal de 
comptar amb interlocutors organitzats que ajudin a la presa de decisions de les polítiques i 
campanyes econòmiques que des de l’Ajuntament es desenvolupen i es volen impulsar. 

   

Coordinació interna Continuar amb les reunions tecnicopolítiques periòdiques i els grups de treball específic pels 
diferents projectes i línies de treball que sorgeixin. 
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Coordinació també amb la resta d’àrees i regidores de l’Ajuntament i ser presents a les 
diferents comissions tècniques. 

   

Diàleg socioeconòmic 

 

L’aposta pel diàleg social com a mètode de concertació de polítiques amb els agents socials i 
econòmics de la ciutat. Articular-ho a través d’un espai propi. Un espai “ad hoc” amb 
organitzacions empresarials i sindicals representatives, que pot ser compatible amb un consell 
més ampli, on hi siguin representades el conjunt d’entitats socials de la ciutat. 

   

Baròmetre de ciutat Creació d’un baròmetre de ciutat. Eina demoscòpica sobre la situació social i econòmica per 
conèixer l’estat de la ciutat a nivell econòmic i social i la seva evolució serialitzable. 

   

Desenvolupar 
aspectes d’economia 
circular 

Economia blava: potenciar el Port com a gran espai d’activitat econòmica, integrat a la ciutat 
   

Revisar el Pla Especial del Port. 
   

Suspensió de 
contractes no prestats 
a causa de la Covid-
19 

Suspensió de contractes municipals per serveis que no s’han pogut prestar a causa de la 
pandèmia, i indemnitzar la suspensió a empreses contractistes a canvi de què preservin llocs 
de treball. 

   

Treball digne Apostar estratègicament pel treball digne, entès com un conjunt d'eines i instruments que 
facilita i posa a disposició l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L'objectiu és aconseguir un 
model productiu compromès amb el medi ambient, sustentat en ocupació de qualitat i amb 
drets, amb igualtat d'oportunitats i no discriminació. Un model que aposti per empreses i 
sectors diversificats, dinàmics, amb R+D+I, formació i qualificació professional; que permeti 
satisfer les necessitats materials de les persones. 
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Definició dels llocs de 
treball 

Definició dels llocs de treball per donar resposta a les noves necessitats i a les noves formes 
de treball.  

   

Equipar 
l’organització 
municipal en la 
situació derivada de 
la pandèmia 

Fer seguiment de les necessitats d’eines informàtiques per treballar remotament: adquirir nous 
ordinadors i equips multimèdia, adaptar una sala per fer videoconferències múltiples. 

   

Avançar en la 
tramitació de 
procediments 
electrònics 

Aprovar una Ordenança Electrònica. 
   

Avançar en la implementació de procediments electrònics en els organismes autònoms i altres 
ens que es relacionen amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

   

Millorar la 
comunicació entre 
ciutadania i 
administració local 

Crear noves aplicacions i eines digitals, per facilitar la comunicació de queixes, incidències i 
suggeriments, tot reduint el temps de resposta i fent-ne un seguiment més acurat. 

   

Buscar noves aplicacions informàtiques que facin més àgil i senzilla la gestió de la informació 
generada per l’Ajuntament, i també la consulta per part de la ciutadania. 

   

Reivindicació del 
factor treball 

Reivindicar el factor treball pel seu valor estratègic per a la vida humana i el benestar. Apostem 
per crear nous treballs, més humans, sostenibles i cooperatius. Una ciutat on les empreses, 
persones autònomes, emprenedores, projectes d'economia social i solidària i teixit productiu 
en general, posen el seu talent, capacitats i tecnologia al servei del desenvolupament local, 
amb dinamisme social, econòmic i comercial. 
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 Oficina d’Empresa 
 

Enfortir les empreses de la nostra ciutat és clau per poder ser una ciutat d’oportunitats i exercir la nostra capitalitat econòmica. D’aquí la necessitat de dotar 
de més recursos l’Oficina Municipal d’Empresa, reubicar-la i fer-la més accessible i visual per les empreses i la ciutadania en general. Apostem perquè sigui 
un servei essencial en la formació d’empreses, l’acompanyament en els tràmits amb les diferents administracions i l’assessorament i orientació. Des de 
l’Oficina Municipal d’Empresa es promou també l’acollida de congressos.  

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg 
termini 
2023-25 

O
fic

in
a 

d’
E

m
pr

es
a 

Comunicació directa 
amb el teixit 
empresarial  

 

Disposar d’una eina de gestió de contactes d’empreses per tal de tenir unificades i actualitzades 
totes les dades. Actualitzar i ampliar la base de dades d’empreses en els diferents àmbits que 
tenim a la ciutat. 

   

Millorar la productivitat i l’eficiència del departament en la seva relació amb les empreses i les 
seves necessitats a través de l’eina de gestió de contactes. 

   

Impuls de l’Oficina 
Municipal 
d’Empresa 

Visibilitzar l’Oficina Municipal d’Empresa, amb un accés directe des de la plaça de la Vila i 
dins l’espai de Promoció Econòmica, fomentant la cooperació entre les regidories i apostant per 
la dotació de més recursos que donin resposta al teixit empresarial de la ciutat. 

   

Atenció directa Canalitzar l’Oficina d’Empresa com a primera interlocutora de l’Ajuntament davant la 
ciutadania i les empreses entorn a l’activitat econòmica. Fer de l’Oficina d’Empresa l’espai de 
referència per resoldre dubtes o informar-se en tot allò que afecti a les empreses, professionals 
i autònoms de la nostra ciutat. Coordinar-se amb l’OAC i l’OMIC. 
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Contacte i 
col·laboració amb la 
FEGP i altres 
associacions 

Treballar conjuntament amb el teixit empresarial de la ciutat, amb la Federació Empresarial del 
Gran Penedès, la Cambra de Comerç de Barcelona, l’agència Node Garraf, gremis i associacions 
professionals i empresarials, i amb tots aquells agents que ajudin a enfortir el teixit empresarial 
i l’activitat econòmica de la ciutat. 

   

Comunicació 
Universitat - 
Ajuntament 

Mantenir la comunicació entre la UPC i l’Ajuntament per a la creació de projectes conjunts. Per 
exemple, aquells centrats en la innovació, ja que la universitat disposa d’un centre tecnològic. 
Aprofitar que Vilanova i la Geltrú és una ciutat universitària. 

   

Projecte de 
transferència 
tecnològica  

Continuar reforçant amb sistemes telemàtics el projecte de transferència tecnològica amb la 
UPC. 

   

Retenir el talent Impulsar la instal·lació d’empreses tecnològiques al territori que esdevinguin pol d’atracció i 
que posin en valor el talent de la ciutat. 

   

Ajudar a aplicar la tecnologia a les empreses existents per tal de fer-les més competitives i 
ajudar-les en tot el procés. 

   

Ajuts i subvencions 
per a empreses 

Suport al teixit empresarial oferint ajuts econòmics i recursos per a les empreses i 
l’emprenedoria per facilitar-los la represa de l’activitat. 

   

Formació per a 
empreses Donar suport i fer formació específica a les empreses, per enfortir la seva competitivitat en 

l’àmbit local i del territori. 
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Acollida de 
congressos 

Apostar perquè Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat acollidora de congressos, reunions i 
esdeveniments professionals. Dinamitzar l’activitat empresarial al llarg de l’any en consonància 
amb la desestacionalització turística. 

   

 
 

  Indústria  
 

Històricament la ciutat de Vilanova i la Geltrú ha estat un ciutat industrial, però cada cop més ha tendit a esdevenir una ciutat de serveis. Entenem la indústria 
com un àmbit prioritari a seguir consolidant a la nostra ciutat, per enfortir l’economia productiva i liderar el canvi dels polígons industrials en zones d’activitat 
econòmica adequades a les noves necessitats. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg 
termini 
2023-25 

 In
dú

st
ri

a 

Consolidació i 
reactivació dels 
Polígons d’Activitat 
Econòmica 

Censar els polígons industrials 
   

Actualitzar les dades de les empreses ubicades als polígons 
   

Fomentar l’associacionisme per tenir interlocutors a cada polígon i crear relació contínua amb 
l’Oficina d’Empresa 

   

Zones d’Activitat 
Econòmica i 
Empresarial Urbana  

Apostar per les Zones d’Activitat Econòmica i Empresarial Urbana. Convertir els polígons 
industrials actuals en Zones d’Activitat Econòmica Urbana per facilitar-ne la digitalització, 
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competitivitat i integració a la trama urbana. Reorientar els polígons industrials cap a la 
denominació de Zones d'Activitat Econòmica/Empresarial Urbana. 

Agència de Zones 
d’Activitat 
Econòmica Urbana 

Centralització de tota l'activitat de suport als polígons industrials actuals. Crear una agència 
interdisciplinària que treballi com a finestreta única digital per vetllar per la qualitat dels serveis: 
aigua, energia, residus, mobilitat, logística, seguretat, alhora que incorpori accions transversals 
com la sostenibilitat, la qualitat de l'aire, faciliti l'economia circular i s'alineï amb els objectius 
ODS. 

   

Digitalització de 
polígons 

Per incrementar la seva competitivitat i atraure empreses estratègiques a la comarca, sobretot 
centrades en el desenvolupament econòmic al voltant de la innovació, la robòtica, la tecnologia 
i la innovació. 

   

Comercialització de 
naus industrials i 
polígons 

Des de l’Agència de Zones d’Activitat Econòmica Urbana establir contacte amb empreses per 
comercialitzar naus i espais disponibles. Treball conjunt amb la FEGP, Node Garraf i la Cambra 
de Comerç. 

 

   

Coordinació entre 
empreses 

Fomentar la col·laboració amb les empreses: immobiliàries, gestories, propietaris, empreses 
públiques i privades de serveis, universitats, per promoure un escenari per a la incorporació 
d'indústria tecnològica, amb la implantació de les tecnologies digitals avançades i el suport a la 
indústria 4.0. 
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  Formació i ocupació 
 

La Innovació, la tecnologia i l’emprenedoria són les palanques de canvi per afrontar el nou paradigma creat per la Covid-19. Aquesta línia de treball és clau 
per afrontar els nous reptes i generar una nova economia alternativa al sector serveis que generi més i millors llocs de treball. Alhora, cal seguir apostant pels 
plans d’ocupació i l’atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat per donar oportunitats i incentivar la reinserció al món laboral i professional de totes 
les persones. La formació ha d’estar encaminada a les necessitats d’ocupació de la nostra comarca, d’aquí també el contacte directe amb les empreses de la 
nostra ciutat per adequar l’oferta formativa a les sortides professionals. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg 
termini 
2023-25 

Fo
rm

ac
ió

 i 
oc

up
ac

ió
 

Assolir el 
reconeixement de 
territori concertat 
que promou la 
Generalitat de 
Catalunya 

Promoure i participar en la concertació territorial per a la planificació estratègica 
socioeconòmica i de les polítiques actives d’ocupació, amb l’objectiu d’assolir el reconeixement 
de territori concertat que promou la Generalitat de Catalunya. 

   

Abordar l’atenció 
als col·lectius d’alta 
vulnerabilitat 

Assolir una escola-restaurant com a recurs formatiu on impartir cursos professionalitzadors 
adreçats preferentment a col·lectius en risc o situació d’exclusió social (persones aturades de 
llarga durada, persones amb baixa qualificació o que no en disposen). 

   

Crear un grup de treball que dissenyi el futur de l’atenció i la prevenció en l’àmbit de les 
persones en situació de dependència, que permeti concretar l’oficina tècnica de dependència en 
el marc del programa Treball als Barris del SOC, fent possible el seu abordatge des dels àmbits 
de l’orientació, la formació i la contractació vinculada a accions de capacitació professional. 
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Cooperar i donar suport a entitats socials, el teixit productiu i les administracions del territori 
per poder desenvolupar activitats formatives adreçades a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. 

   

Contractació de Plans d’Ocupació propis per a persones que s’han quedat aturades durant la 
pandèmia. 

   

Continuar explorant les oportunitats de col·laboració amb les entitats del tercer sector i que 
formen part de la Mesa d’Entitats Socials i que es dediquen, en bona mesura, a la inserció laboral 
de col·lectius en situació de vulnerabilitat o amb especials dificultats d’accés al mercat de 
treball: dins Garraf, Creu Roja o l’Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf, 
Fundació i Treball, AFAMMG. 

   

Treballar per aconseguir un increment de les places al Centre Especial de Treball TEGAR. 
   

Continuar treballant, en el marc del Consell Escolar Municipal, per atendre la vulnerabilitat 
infantil; per donar a conèixer les actuacions impulsades des de l’Ajuntament i que els centres 
educatius esdevinguin altaveus per tal que les escoles ajudin a detectar situacions de 
vulnerabilitat entre els infants, i treballar conjuntament cap a possibles solucions. 

   

Recuperar i posar en marxa el projecte de creació d’un servei pre-laboral d’àmbit comarcal per 
a persones amb trastorn mental a la ciutat. 

   

Impulsar, reforçar i dotar de major pressupost el servei pre-laboral que ja es desenvolupa des 
d’Acció Social i que atén, fonamentalment, persones aturades majors de 30 anys amb perfils 
laborals poc definits, baix nivell formatiu i llargs períodes d’atur. 
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Posar en marxa el programa Punt Òmnia a Vilanova i la Geltrú en col·laboració amb la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, adreçat preferentment a 
persones i col·lectius en risc d’exclusió social que precisen millorar les seves capacitats d’accés 
i d’ús de les noves tecnologies, aconseguint que sigui un espai d’acolliment, d’informació, 
d’aprenentatge, de socialització i de participació en la comunitat. 

   

Adequar l’oferta 
formativa a les 
necessitats reals 
del teixit 
empresarial i 
comarcal 

 

Continuar treballant conjuntament amb el Consell de la Formació Professional, Ocupacional i 
Universitària, així com amb el Departament d’Educació de la Generalitat i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) en la programació de l’oferta post-obligatòria. 

   

Potenciar la comarca del Garraf i en concret, Vilanova i la Geltrú, com a territori de referència 
en la formació de manteniment nàutic, aeronàutic i ferroviari, així com en l’àmbit de les arts 
escèniques, de les activitats físiques, de les energies renovables. 

   

Donar suport a la creació d’una escola d’hostaleria que complementi l’oferta formativa en 
l’àmbit de la restauració a la comarca del Garraf. 

   

Consolidar i programar l’itinerari formatiu de l’àmbit audiovisual i de tecnologies disruptives 
perquè esdevingui un nou sector econòmic i social d’alt valor estratègic a la ciutat. 

   

Programar formacions des de l’IMET en què les competències i habilitats digitals tinguin 
especial protagonisme, incorporant també formacions al voltant de nous àmbits d’ocupació, 
com el reciclatge, les energies renovables i el sector primari. 

   

Dissenyar polítiques actives d’ocupació, nous programes d’ocupació i inserció en sectors 
econòmics claus i emergents a la ciutat. 
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Continuar amb el disseny de nous projectes que combinin formació i experiència. 
   

Plans d’ocupació 
extraordinaris 

Plans d’ocupació adreçats prioritàriament a persones joves, aturades de llarga i molt llarga 
durada, majors de 55 anys i dones, persones amb discapacitat i d’altres col·lectius amb 
vulnerabilitat social. Amb una durada de 12 mesos per facilitar el cobrament de l’atur 

   

Assolir per part de 
l’IMET el 
reconeixement de 
Centre de Formació 
Professional 
Integrada promogut 
per la Generalitat de 
Catalunya a través 
de l’Estratègia 
Catalana de 
Formació i 
Qualificació 
Professionals (2020-
2030) 

Continuar oferint una oferta integrada dels dos subsistemes de formació professional 
(l’ocupacional i la professional) i la promoció efectiva del model de formació professional dual 

   

Continuar programant oferta formativa amb criteris de qualitat, capacitat formativa, amb criteri 
de complementarietat territorial i especialització sectorial. 

   

Potenciar els 
dispositius de 
transició escola- 
treball 

Continuar fent intervencions de caire preventiu en els estadis més incipients de les situacions 
de vulnerabilitat. 

   

Seguir potenciant projectes enfocats a la prevenció de l’abandonament escolar, d’orientació i 
trànsit de l’escolarització obligatòria vers la continuïtat formativa, accés a formació ocupacional 
o accés al món laboral en coordinació amb els agents implicats. 

   

Assolir la producció 
de continguts 
formatius 
compatibles amb la 

Abordar la formació contínua i professionalitzadora mitjançant models no presencials o híbrids 
oberts al conjunt de la ciutadania, fent especial èmfasi en les accions formatives que aborden el 
reciclatge professional (reskiling i upskilling). 
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plataforma 
d’aprenentatge en 
línia VNG 
Coneixement 

Posar a disposició de plataformes ciutadanes i entitats aquesta eina perquè hi puguin generar 
continguts relacionats amb les seves formacions i jornades. 

   

 
 

  Innovació, tecnologia i emprenedoria 
 

Neàpolis és l’espai de referència en la innovació, la tecnologia i el coneixement, un àmbit en què Vilanova i la Geltrú vol liderar econòmicament. És un centre 
clau en la promoció d’aquest àmbit econòmic, en l’acolliment de congressos, l’atenció a les empreses emergents i el desenvolupament estratègic de la ciutat. 
El desenvolupament d’aquestes accions es desenvoluparà també amb diversos programes tecnològics i amb la cerca de fons nacionals i europeus per dur-los 
a terme. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg 
termini 
2023-25 
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Metodologia Living 
Lab 

Incentivar la metodologia Living lab com a model innovador en les  diferents fases de 
desenvolupament de productes i serveis que es generin a la ciutat. 

   

Fòrum d’innovació 
Local 

Evolucionar el Fòrum de la Innovació Local com a espai participatiu i executiu on els diversos 
agents de la quàdruple hèlix puguin cocrear  solucions a través de metodologies participatives 

   

Manifest de la 
Innovació Local 

Avançar el Manifest de la Innovació Local com a marca local per construir el desplegament i 
impuls de la innovació de ciutat a través de tots els col·lectius actius a la ciutat. 
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Servei de Relacions 
Europees i 
Internacionals 

Reforçar, amb mitjans i personal, el Servei de Relacions Europees i Internacionals per oferir 
l’oportunitat a empreses i emprenedors locals de participar en projectes finançats per l’EU, així 
com resoldre reptes de la ciutat gràcies a la participació en projectes europeus. 

   

VNG Iot Aliança Crear “VNG IoT Aliança”, plataforma per agrupar, coordinar i donar a conèixer empreses, grups 
de recerca universitaris,  i emprenedors locals en matèria de IoT (Internet de les Coses) i 
sensorització, promovent projectes pilot per resoldre reptes de ciutat per fomentar la seva 
comercialització i implantació en sectors i territoris. 

   

Projectes àmbits 
Salut i del Media  - 
tecnologia 5G 

Liderar i coordinar projectes a escala nacional en els àmbits de la salut i dels media, mitjançant 
tecnologia 5G per potenciar les empreses tecnològiques locals i generar un context atractiu per 
a la captació de noves empreses d’alt valor. 

   

Crea&Play 
Fixar el talent local generat per l’EMAID i la UPC mitjançant el Crea&Play, un espai de testatge 
de la ludificació, la realitat virtual i augmentada (RV/RA). 

   

VRLab Promoure la creació del VRLab que posicioni Vilanova i la Geltrú com a referent de realitat 
virtual en l’àmbit nacional li internacional. 

   

Espais de treball per 
a empreses i 
emprenedoria 

Ampliar el suport a empreses i emprenedoria oferint més espais de treball (el cowork, el viver i 
l’hotel d’empreses de Neàpolis), amb més capacitats tecnològiques que afavoreixin noves 
activitats econòmiques i nous models de treball. 

   

Generació 
d’startups 

Generar startups de nova creació mitjançant programes específics especialment derivats de 
projectes europeus concedits, com els actuals MedGAIMS (ludificació turística), PECT 
(benestar i envelliment  o el programa Treball Talent i Tecnologia. 
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VNG Coneixement Facilitar l’intercanvi de coneixement amb la plataforma VNG Coneixement,  incorporant noves 
capacitats formatives, immersives, audiovisuals i interactives. 

   

App Vilanova Fomentar campanyes permanents per a  la digitalització d’empreses, el primer sector, comercial 
i de restauració a través de l’aplicació App Vilanova. 

   

 

 

  Primer Sector i Mercats municipals 
 

El sector dels mercats i del primer sector és un dels àmbits on cal suport públic, és necessari desenvolupar-lo per engruixir el nostre teixit econòmic i poder 
donar oportunitats de creixement. En aquest sentit, aquest mandat s’ha creat la Regidoria de Producció del 1r Sector i Mercats municipals com a instrument 
al servei del sector i de la seva dinamització econòmica. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg termini 
2023-25 
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Elaboració d’un Pla 
Estratègic del 
Primer sector 
d’activitat 
econòmica local 

Definició de línies estratègiques, objectius i accions que permetin proporcionar suport a la 
reactivació del sector i crear noves ocupacions.    

Desenvolupar mesures que ajudin al manteniment de l’activitat i promoguin el relleu 
generacional del sector. 
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Donar suport a mesures de desenvolupament de nous models de negoci i d’introducció de 
pràctiques d’agricultura i pesca sostenible. 

   

Donar suport al desenvolupament de cadenes curtes de valor alimentari (des del punt de vista 
de subministrament amb el menor nombre d’intermediaris entre productor/es i ciutadania) que 
aportin un major retorn al sector i un major accés a la població a aliments  propers, sans i de 
qualitat. 

   

Bonificacions en les 
Ordenances Fiscals 

Afavorir la producció agrícola local i donar suport als productors ecològics que venen al Mercat 
de pagès diari i als mercadals setmanals. 

   

Esdeveniments de 
promoció del primer 
sector  

Dur a terme anualment campanyes i esdeveniments de promoció del primer sector i posada en 
valor del Mercat de pagès diari i mercadals d’alimentació setmanals. Festa de l’Espigall al gener 
dins dels actes dels Tres Tombs, Mercat Noucentista i Festes de Sant Isidre, Jornades 
gastronòmiques de peix i marisc, presència a la Fira de Novembre, Festa del Xató, etc. 

   

Impulsar un calendari gastronòmic anual de ciutat que doni a conèixer els productes agrícoles i 
pesquers locals i els restaurants que els ofereixen en les seves cartes. 

   

Promoció i posada 
en valor dels 
productors locals, de 
proximitat i de 
temporada (horta i 
mar) 

Campanya sobre consum de productes locals: consumidors i escoles de la ciutat. 
   

Etiquetatge dels productes locals, ecològics i de temporada. Creació d’una marca de collita 
pròpia de qualitat i de peixos provinents del port de la ciutat. 

   

Impulsar mesures que permetin la traçabilitat dels productes per garantir la transparència 
informativa i la seguretat alimentària. 
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Promoure accions contra el malbaratament alimentari entre la ciutadania. 
   

Campanyes informatives en diversos formats: premsa escrita, digital i audiovisuals, cartells, 
flyers, etc. 

   

Aula gastronòmica i 
espais de 
dinamització als 
mercats municipals 

Creació d’una aula gastronòmica al Mercat del Centre com a espai de dinamització, tast i 
degustacions de productes, i espai de trobada entre professionals del sector. A banda, promoure 
altres espais i zones de dinamització dels mercats  municipals i del producte del primer sector. 

   

Acompanyament als 
paradistes dels 
mercats 

Suport als paradistes en tots els aspectes necessaris, especialment formatius i de millora com a 
venedors singulars. 

   

Millores en els 
equipaments dels 
mercats 

Intervencions en els edificis per posar al dia les instal·lacions i afavorir el seu manteniment: 
canvis d’enllumenat, climatització, cambres frigorífiques, portes noves, arranjament de canals, 
etc. Dotació d’un pla de gestió de residus. Digitalització i nous serveis: Wi-fi, Campanya Mou-
te pel zero a través del mòbil; informació sobre els mercats a l’App Vilanova. 

   

Campanyes i actes 
de dinamització i 
posada en valor dels 
mercats 

 
Promoció dels mercats com a lloc de venda de referència de producte fresc i de qualitat a través 
de la realització de diverses activitats durant tot l’any i d'espais de sensibilització a favor d’un 
consum conscient i una compra sostenible. Foment de la compra a domicili. 

   

Reconversió de 
parades buides dels 
mercats en nous 
espais de serveis 

Creació de nous punts que tinguin com a objectiu crear serveis de valor afegit i atreure nous 
públics, dotant-los de nous usos i utilitats. 
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Mercadals setmanals Aplicació de mesures necessàries extraordinàries, marcades pel PROCICAT, que possibilitin la 
seva continuïtat i bon funcionament 

   

Promoció del mercadals de la ciutat i implementació de mesures de millora per garantir-ne la 
qualitat de servei. 

   

 

 

  Fires i mercats de petit format 
 

Les fires i els mercats de petit format són esdeveniments que dinamitzen l’economia local, sent un pol d’atracció d’usuaris i consumidors a la ciutat. La 
creació de noves fires sectorials i el suport a noves iniciatives, són necessaris per tenir un programa de mostres i fires al llarg de l’any que aglutini activitats 
dels diferents àmbits socials, econòmics i culturals de la ciutat.  

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg termini 
2023-25 
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 Implementació d’un 
nou model de Fira 
de Novembre 

Implementació del nou model de Fira de Novembre acordat amb els agents econòmics de la 
ciutat.    

Implementació d’una fira híbrida que combini la fira física amb la fira virtual. 
   

Noves ubicacions dels diferents sectors comercials. 
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Crear un nou escenari amb activitats i espectacles. 
   

Creació d’un nou espai estratègic per l’economia de la ciutat. 
   

Apostar per la Fira de Novembre com un esdeveniment estratègic de promoció i reflex de 
l’activitat econòmica de la ciutat. 

   

Creació de continguts de temàtica econòmica i empresarial per posar  en valor el teixit econòmic 
local. 

   

Nou format del 
Mercat de Nadal  

Implementació d’un nou format de mercat d’artesania de Nadal, que en possibiliti la millora i 
evolució. 

   

Suport a artesans en 
mercats específics 

Mercat d’artesania per Setmana Santa, Estiu i Nadal. Calendari estable. 
   

Increment de la difusió i publicitat per promocionar-los. 
   

Estudi de la viabilitat de noves fires i mercats que complementin les existents i ajudin a 
l’increment de la dinamització econòmica local. 

   

Suport a brocanters Mercat de brocanteria i col·leccionisme tot l’any. 
   

Increment de la difusió i publicitat per promocionar-los. 
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Suport a fires i 
mostres sectorials 

Suport en la realització de fires i mostres sectorials al llarg de l’any. 
   

Fires estratègiques 
de ciutat 

Reforçar la implicació dels diferents sectors a les fires estratègiques de la ciutat. 
   

Estudi de noves fires i esdeveniments estratègics. 
   

Espai firal Estudiar la possibilitat de dotar-nos d’un equipament polivalent que pugui acollir fires sectorials 
i actes de ciutat. 

   

 

 

  Comerç i consum 
 

Vilanova i la Geltrú és una capital comercial indiscutible. Cal protegir el centre de la ciutat com a potencial del comerç de proximitat i, alhora, promoure el 
comerç a altres zones de la ciutat i d’altra tipologia. La pluralitat de productes i serveis enfortirà encara més aquesta capitalitat. Apostarem també per la 
creació d’una APEU, el comerç electrònic i el treball conjunt entre el sector públic i el privat a través de les associacions. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg termini 
2023-25 
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Enfortiment del 
Clúster de 

Acabar d’adequar el Clúster de Desenvolupament Econòmic de la ciutat per allotjar-hi les 
entitats al voltant del comerç, el turisme i la restauració de la ciutat.  
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Desenvolupament 
Econòmic Oferir l’espai per a activitats i formacions de l’àmbit econòmic i concebre’l com un espai d’ús 

per a les entitats econòmiques de la ciutat. 

   

Apostar pel comerç 
electrònic  

Donar suport i formació als comerços de la ciutat que vulguin passar-se a la digitalització del 
seu establiment, a la compra en línia i al servei a domicili. Suport a les iniciatives de comerç 
electrònic i venda en línia. 

   

Enfortir la 
campanya de Nadal  

Incrementar l’enllumenat de Nadal per arribar a tots els carrers comercials de la ciutat (Centre, 
Mar, Macià, Sant Joan, Zamenhof). 

   

Protecció del comerç 
de proximitat 

Apostar pels Vilabons com a eina d’injecció de diners directe al comerç local. Implicar el 
comerç en els diferents esdeveniments de ciutat. Donar suport a iniciatives d’associacions de 
comerciants. 

   

Dinamització de 
nous pols comercials 

Enfortir i consolidar el centre com a gran espai comercial de referència al país. 
   

Incentivar la creació de nous espais comercials: Mar, Macià i Sant Joan. Donar suport a festes 
del comerç de barri.  

   

Parc de mitjanes a 
Masia d’en Barreres  

Seguir amb el projecte del parc de mitjanes de la Masia d’en Barreres i reformar l’avinguda de 
Vilafranca per fer-hi un accés que convidi a anar-hi a peu i anar a la ciutat. 

   

Mobilitat Dotació de nous aparcaments a la ciutat. 
   

Millorar les entrades de la ciutat. 
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Nous espais 
comercials  

Nou supermercat a La Collada - Sis Camins - Fondo Somella.  
   

Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana 
(APEU) 

Donar suport a possibles APEU que es puguin crear a la ciutat. 
   

Estructurar el Clúster de Desenvolupament Econòmic com a possible eina gestora. 
   

Estudiar la possibilitat de crear una APEU al centre de la ciutat per protegir el comerç de 
proximitat i enfortir la capitalitat comercial de Vilanova i la Geltrú. 

   

Obertura comerços Estudiar els beneficis de l’autorització de l’obertura del comerç en diumenges i festius a tota la 
ciutat  

   

Servei de consum: 
Oficina municipal 
d’Informació al 
Consumidor 
(OMIC) 

Millora de l’oficina i adequació d’espais. 
   

Ampliació i millora del catàleg de serveis: atenció telemàtica, tramitació online i servei de 
mediació en consum. 
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 Turisme 
 

El turisme és un àmbit de desenvolupament econòmic transversal que afecta a moltes activitats i empreses econòmiques i comercials de la ciutat. És per això, 
que en aquest àmbit sempre es desenvolupen les activitats amb una visió i un treball transversal. Vilanova i la Geltrú no ha estat una ciutat que hagi apostat 
històricament pel turisme i d’aquí que estiguem desenvolupant un treball accelerat en aquest àmbit, de forma coordinada i consensuada amb les diferents 
empreses turístiques de la ciutat. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg termini 
2023-25 

T
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m
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Enfortir la marca 
Vilanova i la Geltrú 

Disseny i venda de material promocional de la ciutat. 
   

Creació de material divulgatiu de la ciutat en format paper i en format digital. 
   

Creació d’una guia turística de Vilanova i la Geltrú. 
   

Canvi i actualització del web de Vilanova Turisme. 
   

Difusió del dossier turístic per a professionals. 
   

Treball conjunt amb Diputació de Barcelona i Agència Catalana de Turisme. 
   

Incorporació al Consorci Turístic del Penedès. 
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Creació d’un nou 
punt d’informació 
turística a l’estació 

Crear un nou punt d’informació turística al Museu del Ferrocarril de Catalunya. 
   

Establir un conveni entre Ajuntament i el Museu del Ferrocarril de Catalunya per col·laborar 
en la promoció turística de la ciutat. 

   

Presència a fires 
nacionals i 
internacionals 

Ser presents a les fires dels municipis estratègics per a la projecció turística de Vilanova i la 
Geltrú.  

   

Ser presents en fires internacionals al costat de marques com “Costa Barcelona” i “Catalunya”. 
   

Redacció d’un nou 
Pla de màrqueting 
turístic 

Fer la diagnosi de l’actual pla de màrqueting turístic. 
   

Redactar-ne un de nou i executar-lo en els propers 4 anys.  
   

Apostar per Visit Vilanova, per tal de comercialitzar el producte turístic de la ciutat. 
   

Incrementar estratègies i campanyes comunicatives de la ciutat al llarg de l’any. 
   

Esdeveniments 
mensuals de 
projecció de ciutat 

Calendaritzar els esdeveniments de projecció de ciutat més representatius al llarg de l’any i 
promoure’n una campanya divulgativa implicant els diferents sectors (gener: Tres Tombs, 
febrer: Carnaval, març: Mar, abril: Setmana Santa i Sant Jordi, maig: Vilanova 100%, juny: 
Temps de Vi, juliol: Festivals, agost: Festa Major, setembre-octubre: VNG en versió original, 
novembre: Fira de Novembre, desembre: campanya de Nadal). 
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Apostar per la desestacionalització turística. 
   

Creació i execució al març d’un esdeveniment especialitzat al voltant del mar i la nàutica. 
   

Crear un programa d’esdeveniments de Vilanova 100% del maig 
   

Construir el relat de VNG en versió original pel setembre-octubre i acollir un gran 
esdeveniment. 

   

Projectes turístics Formar part activa en el projecte del Camí ramader de Marina que va dels Pirineus al Penedès i 
de Llívia a Vilanova i la Geltrú. 

   

Apostar per un turisme respectuós amb l’entorn, de qualitat i sostenible. 
   

Incorporar el turisme esportiu, especialment el cicloturisme i la nàutica, en les estratègies de 
projecció de ciutat. 

   

Projecció 
gastronòmica 

Disseny d’una campanya mensual o bimensual amb el sector de la restauració que posi en valor 
la gastronomia local des de la perspectiva del kilòmetre zero i la sostenibilitat. 

   

Desenvolupar aquestes campanyes de forma sostinguda en el temps 
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Certificacions  
turístiques de 
qualitat 

Obtenció del segell Safe Travel. 
   

Obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
   

Renovació del segell Biosphere i dels distintius turístics de qualitat i sostenibilitat. 
   

 

 

 Economia social i solidària 
 

Parlar d’Economia Social i Solidària és parlar d’una economia que situa com a valors fonamentals de la seva acció les necessitats de les persones, el compromís 
amb la comunitat, l’equitat, el desenvolupament sostenible, la responsabilitat social i la solidaritat. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, conscient que cal 
projectar aquesta economia com a motor de dinamització i transformació social, treballa amb la voluntat d’abordar aquest repte de manera compartida amb 
els agents econòmics, socials i la ciutadania, impulsant el desplegament d’accions de promoció i difusió de l’ESS. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg termini 
2023-25 

E
co

no
m

ia
 

so
ci

al
 i 

so
lid

àr
ia

 Mapa de consum 
responsable 

Crear un Mapa de Consum Responsable de la ciutat, que posi en valor les moltes iniciatives 
econòmiques locals que ofereixen productes i serveis amb el valor afegit de millorar l’impacte 
ambiental i social a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
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Intercooperació, 
aliances i xarxes de 
contacte 

Promoure la intercooperació, les aliances i les xarxes entre els diferents agents econòmics  i 
socials de la ciutat, per tal de reforçar la seva presència i impacte al territori. 

   

Moneda local Treballar de la mà de tots els recursos municipals i els agents econòmics i socials de la ciutat 
per crear i desplegar una la moneda local que enforteixi i millori la viabilitat del teixit econòmic 
local, generi confiança en el territori i promogui aliances i complicitats per avançar cap a un 
model econòmic realment transformador. 

   

Banc del temps Donar suport al Banc del temps perquè arribi a més persones. 
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5.2. ÀMBIT SOCIAL 
 

 Habitatge 
 

La dificultat d’accés a l’habitatge està provocant que moltes persones estiguin privades d’aquest dret, visquin en un habitatge sense condicions o visquin 
al carrer. Apostem per garantir el dret a l’habitatge i facilitar-ne l’accés. Com a Ajuntament, incrementarem els recursos per a l’adquisició d’habitatges i 
poder així incrementar el parc municipal d’habitatges i, alhora, establir línies per a la rehabilitació. També reforçarem la nostra tasca pública de protegir 
les persones vulnerables perquè no perdin l’habitatge on viuen. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 
2022-23 

Llarg termini 
2023-25 

H
ab

ita
tg

e 
 

Reforçar la política 
municipal per 
avançar en garantir 
el dret a l’habitatge 

Avançar en la redacció del nou Pla Local de l’Habitatge: constituir la Mesa d’Habitatge de 
Vilanova i la Geltrú i començar l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi.    

Tramitar la declaració del municipi com a àrea de mercat de lloguer tens, per poder aplicar la 
normativa de contenció de preus de lloguer i altres polítiques fiscals. 

   

Obrir línies de col·laboració amb organismes oficials, fundacions del tercer sector i cooperatives 
per la promoció d’habitatge social en sòls de propietat municipal. 

   

Aprovar el reglament de creació del Registre d’Habitatges Buits del municipi, que permetrà 
mobilitzar els habitatges buits mitjançant programes de suport a la rehabilitació o l’aplicació de 
mesures sancionadores. 

   



45 
 

Mobilitzar els solars buits mitjançant programes de suport o l’aplicació de mesures 
sancionadores. 

   

Dissenyar una nova estratègia d’assoliment de l’objectiu de solidaritat urbana. 
   

Facilitar l’accés a 
l’habitatge: pisos 
assequibles i més 
habitatge públic 

Mantenir i potenciar la Borsa de Lloguer Social, per aconseguir que més particulars lloguin els 
seus pisos a preus moderats i amb garanties per a ambdues parts.    

Mantenir programes d’ajut al lloguer.  
   

Col·laborar amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor per fer difusió de la 
normativa específica de lloguer, dels drets de les persones arrendatàries i de les obligacions de 
les agències immobiliàries en la publicitat dels lloguers i la compra-venda. 

   

Seguir ampliant el Parc Municipal d’Habitatge i optimitzar-ne la gestió i el seu manteniment 
amb la creació d’un nou Reglament de l’Habitatge Públic Municipal. 

   

Mantenir línies directes de negociació amb grans tenidors per incorporar habitatges de la seva 
propietat al parc municipal d’habitatges, través del tanteig i retracte o bé en règim de lloguer o 
de cessió. 

   

Iniciar procediments d’expropiació d’ús d’edificis buits i ocupats de grans tenidors, per motiu 
de situació de risc i per demanda residencial forta i acreditada. 
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Seguir desenvolupant el programa de Lloguer Jove per facilitar l’emancipació sense haver de 
marxar del municipi 

   

Evitar la pèrdua de 
l’habitatge de les 
persones més 
vulnerables i donar 
suport a les persones 
en situació 
d’exclusió 
residencial 

Col·laborar amb el servei d’Acció Social per l’aturada dels desnonaments, potenciant el treball 
preventiu.    

Reforçar el Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge (SIDH) per renegociar hipoteques i 
lloguer social amb bancs i grans tenidors. 

   

Mantenir les prestacions urgents per a pagar deutes de lloguer o hipoteca i per ajudar les 
persones desnonades. 

   

Col·laborar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través del nou programa 
Reallotgem.cat, per aconseguir habitatges per a persones que han de ser reallotjades per la Mesa 
d’Emergències. 

   

Seguir ampliant el nombre d’habitatges d’inclusió social de titularitat pública, per tal d’atendre 
víctimes de violència masclista, joves provinents de programes de tutela, sensellarisme, 
discapacitat, gent gran vulnerable, etc. 

   

Potenciar la 
rehabilitació 

Vetllar pel bon estat de conservació i manteniment dels habitatges del municipi, impulsant les 
inspeccions tècniques dels edificis (ITE) i gestionant els ajuts a la rehabilitació d’edificis i 
habitatges. 
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Donar suport a les rehabilitacions energètiques dels habitatges del municipi: millores en 
l’envolupant, en l’eficiència de les instal·lacions i en la introducció de generació d’energia per 
a l’autoconsum. 

   

 

 

 Urbanisme, llicències i disciplina  
 

L’urbanisme és dissenyar la ciutat que volem pel futur. Volem una ciutat més amable, més digna, que promogui l’espai públic i la interacció entre la 
ciutadania i que potenciï el seu desenvolupament en tots els àmbits. Volem una ciutat que doni oportunitats i qualitat de vida a la ciutadania que hi viu i hi 
conviu. Per això, apostem per dissenyar i adequar la realitat urbanística a les diferents necessitats de la ciutat i de la ciutadania, promovent el creixement 
compacte i sostenible per poder oferir els serveis corresponents a tots els barris. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 
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Adequar la realitat 
urbanística del 
municipi a les 
necessitats de la 
ciutadania 

Rehabilitar el sòl urbà per adequar-lo a les necessitats ciutadanes. 
   

Dinamitzar les diverses zones de la ciutat d’acord a les seves característiques. 
   

Promoure la reactivació dels sols agrícoles, com a millora de la resiliència alimentària i del 
paisatge. 
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Obrir nous espais 
per donar resposta a 
les noves necessitats 

Desenvolupar sectors de sòl residencial urbanitzable delimitat d’acord amb les previsions 
demogràfiques. 

   

Modificar el planejament vigent per tal de facilitar la implantació de noves indústries o 
l’ampliació o reubicació d’indústries existents. 

   

Possibilitar la implantació en el territori de nous sistemes de generació d’energia verda. 
   

Modificacions del 
planejament 

Estudiar en el planejament urbanístic els usos actuals dels polígons industrials que poden limitar 
la implantació d’algunes activitats terciàries de serveis, etc.  

   

Usos dels eixos 
comercials 

Reflexionar sobre els usos dels eixos comercials, per tal de mantenir un estoc d’espais 
comercials, evitar la sobreocupació o domini d’usos (per exemple sobreconcentració 
d’establiments tipus bar, súpers o altres concurrència en alguns espais de la ciutat). 

   

Desenvolupar una proposta per dinamitzar la plaça del Port i generar un espai de centralitat al 
barri de Mar, vinculat a la promoció econòmica i cultural de la ciutat. Treballar-ho amb Ports 
de la Generalitat, la Llotja i altres actors.  

   

Millorar les 
infraestructures 
urbanes 

Construir un nou pas sobre la via ferroviària. 
   

Redactar el nou Pla de Clavegueram, en col·laboració amb la Companyia Municipal d’Aigües. 
   

Adequar i posar en funcionament una xarxa de reaprofitament d’aigües provinents de la 
depuradora. 
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  Projectes i obres d’urbanisme  
 

Els projectes i obres d’urbanisme els centrarem en l’adequació dels espais i edificis municipals existents per poder oferir un millor servei, una millor atenció 
i confort a la ciutadania i garantir una millora de l’eficiència energètica. Les accions d’aquest àmbit aniran a l’adequació d’espais municipals buits per dotar-
los d’oficines de serveis i rehabilitar els existents per millorar el seu tancament, optimitzar els recursos energètics i instal·lar sistemes d’energies verdes i 
renovables. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 
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Adequar els espais i 
millorar l’eficiència 
dels edificis 
municipals 

Adequar els espais destinats a oficines municipals (edifici institucional). 
   

Rehabilitar energèticament els edificis municipals (millorar tancaments, optimitzar l’eficiència 
de les instal·lacions i introduir plaques fotovoltaiques). 

   

Substituir els materials qualificats com a contaminants per les persones i el seu entorn (cobertes 
de fibrociment) en els edificis municipals. 

   

Recuperar edificis del patrimoni municipal sense ús (soterrani, planta baixa i planta tercera de 
l’edifici annex, Masia Nova, Masia de Solicrup, Edifici de Calderes Pirelli). 

   

Rehabilitació i 
recuperació d’espais 

Estudiar mesures fiscals vinculades als àmbits d’habitatge. 
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Adaptar la ciutat als 
efectes del canvi 
climàtic 

Adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic a l’espai públic, el verd urbà, infraestructures, 
equipaments, etc. Accelerar les mesures del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima, 
desenvolupar els projectes previstos per optar a finançaments d’administracions superiors (es 
calcula una inversió aprox. de 16 milions d’euros fins 2030). 

   

 

 

  Educació  
 

Entenem l’educació com un servei públic clau per al desenvolupament i el progrés de la nostra societat, per a la igualtat d’oportunitats i per donar llibertat 
en l’elecció del futur professional de les persones. Avancem cap a un model d’educació compartida, implementant una governança compartida, mitjançant 
els espais de participació de la comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú i apostant com a referent de país en escola i societat inclusiva.  

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

E
du

ca
ci

ó 

Avançar cap a un 
model d’educació 
compartida i de 
societat inclusiva 

Impulsar la coordinació de tots els agents educatius cap a un projecte de ciutat amb mirada 
d’Educació 360. 

   

Materialitzar l’acord entre els diferents regidors i regidores d’Educació de la comarca i el 
Departament d’Educació de la Generalitat, en què Garraf esdevé comarca educativa pilot en 
matèries d’inclusió.  
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Impulsar un grup de treball participatiu entre la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva 
al Garraf i el Departament d’Educació per poder dissenyar i planificar les actuacions en l’àmbit 
de l’educació a la comarca del Garraf. 

   

Seguir programant xerrades des de l’IMET adreçades a famílies i professionals amb l’objectiu 
de donar eines i resoldre dubtes entorn a l’educació i necessitats educatives específiques. 

   

Participar i fer d’altaveu de les propostes, jornades i tallers organitzar per plataformes 
ciutadanes i entitats relacionades amb l’educació inclusiva.  

   

Continuar treballant per l’equitat digital amb projectes com “Cap estudiant sense Internet”. 
   

Continuar fent del Consell Escolar Municipal un ens de debat que ens permeti governança en 
matèria d’educació. 

   

Obertura del Conservatori Municipal de Música els dissabtes al matí, com a espai d’estudi per 
a l’alumnat. 

   

Beques a l’excel·lència en grau professional. 
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 Cultura 
 

La cultura també és desenvolupament econòmic i, alhora, progrés de la societat a nivell individual i col·lectiu. Des d’aquest àmbit apostem per la cooperació 
amb les empreses culturals de la ciutat per assegurar una programació estable al llarg de l’any. Posem en valor el patrimoni immaterial i els esdeveniments 
culturals a l’espai públic per fer més accessible la cultura i ser una eina d’interacció i cohesió ciutadana. Preservem i enfortim la cultura i el patrimoni 
cultural com a elements d’identitat i de projecció de ciutat.  

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

C
ul

tu
ra

 

Economia taronja Integrar les indústries culturals i creatives en els espais urbans (promoció, aspectes urbanístics, 
fiscalitat, etc.). 

   

Cooperar amb les 
empreses culturals 
de la ciutat 

Afavorir un marc estable de relació i cooperació amb les empreses i els professionals de la 
cultura de l’àmbit local, per tal d’establir estratègies conjuntes que puguin enfortir el sector i 
que els ajudi a desenvolupar els seus projectes a la ciutat. 

   

Assegurar una 
programació estable 
continuada al llarg 
de l’any 

Mantenir al llarg de l’any una programació estable i transversal que aculli el màxim de gèneres 
i disciplines (música, dansa, teatre, circ, arts plàstiques, cinema, etc.) i reforçar el paper de la 
ciutat com a referent de la programació cultural en l’àmbit de la vegueria del Penedès. 

   

Apostar pel 
patrimoni 
immaterial i els 
esdeveniments a 
l’espai públic 

El calendari festiu i cultural de la ciutat és patrimoni de Vilanova i la Geltrú, ens defineix com 
a comunitat i és un reflex del caràcter de la ciutat. L’espai públic és el seu escenari natural i 
això en facilita la seva difusió i l’accés de tota la ciutadania, així com dels qui ens venen a 
visitar.  
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Manteniment 
d’equipaments 

Manteniment periòdic dels equipaments culturals de la nostra ciutat i obres de millora. 
   

Cultura a l’abast de 
tothom 

Seguir desenvolupant programes i projectes per apropar la cultura a tota la ciutadania i fer 
d’aquesta una eina de cohesió social i igualtats d’oportunitats. 

   

Apostar per la 
cultura i el 
patrimoni cultural 
com a projecció de 
ciutat 

El marcat caràcter cultural de la ciutat, que podem trobar tant en els equipaments museístics, 
com en el calendari festiu o les programacions estables, esdevé un potencial per a la projecció 
de la ciutat que cal desenvolupar i posar en valor. 

   

Donar suport als 
festivals que es duen 
a terme a la ciutat 

Els festivals que es porten a terme a Vilanova i la Geltrú tenen una gran repercussió fora de la 
nostra àrea, representen un pol d’atracció de públic i són una gran eina de projecció exterior. 
Alhora tenen una repercussió econòmica directa en molts sectors de la ciutat, per tant cal una 
cooperació i un treball estret de l’administració amb els organitzadors d’aquests esdeveniments. 

   

El Carnaval com a 
marca de ciutat 

Una de les nostres festes més genuïnes i característiques és el Carnaval, la seva repercussió 
econòmica directa té un pes important a la ciutat, i per les dates en què es celebra representa 
també un element desestacionalitzador del turisme.  
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  Infància, adolescència  i joventut 
 

La infància, l’adolescència i la joventut són tres períodes vitals en el desenvolupament íntegre dels diferents membres que conformem la nostra societat. 
El treball transversal per garantir un bon desenvolupament amb totes les eines, recursos i serveis és clau per a les famílies i pel col·lectiu, per això els 
vertebrem en un mateix espai municipal. Impulsem la igualtat d’oportunitats oferint serveis a aquelles famílies més vulnerables i oferim serveis 
d’assessorament a aquest col·lectiu en les seves diverses etapes. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

In
fà

nc
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a 
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ov
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t Acompanyament 

emocional als infants 
i joves de la ciutat 

Oferir tallers i activitats de suport a la gestió emocional, gratuïts, als instituts i escoles de la 
ciutat. 

   

Fomentar l’educació 
en el lleure entre 
infants i joves, 
garantint la igualtat 
d’oportunitats a 
l’hora d’accedir-hi 

Canvi de bases de les subvencions per a activitats i monitoratge de suport en activitats 
extraescolars i d'estiu. 

   

Creació de la Primavera Moguda i d'un programa d'activitats fora-escola per adolescents i joves. 
Mantenir la gratuïtat de l'Estiu Mogut i el Nadal Mogut. 

   

Fomentar 
l’emancipació dels 
joves de la ciutat 

Crear una borsa de monitor de lleure, cangurs i professors de repàs accessible a través de la 
Oficina Jove del Garraf. 

   

Crear una assessoria laboral en el marc dels serveis oferts per l'Oficina Jove. 
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Impulsar un Carnet Jove Municipal de Vilanova i la Geltrú, conjuntament amb la Generalitat 
de Catalunya i l'Agència Catalana de la Joventut. 

   

Vertebrar els 
recursos i serveis 
destinats als infants i 
joves de la ciutat 

Implementar el Pla Local d'Infància i Adolescència aprovat el 2020. 
   

Redactar un nou Pla Local de Joventut 2022-2025 
   

 

 

  Oficina d’entitats 
 

Vilanova i la Geltrú és una ciutat que es caracteritza pel seu dinamisme associatiu. Les associacions i les entitats són una riquesa a potenciar i enfortir. 
Apostem per consolidar l’Oficina d’entitats de l’Ajuntament, on es doni suport, acompanyament i recursos a les entitats de la ciutat per continuar 
desenvolupant la seva activitat. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

O
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Oferir suport, 
acompanyament i 
recursos a les 
entitats de la ciutat 

Prioritzar les formacions online. 
   

Compartir informacions d’interès i facilitar els tràmits a través de la nova web. 
   

Adaptar les temàtiques de les formacions a les necessitats derivades de la situació actual. 
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Foment de les activitats en format telemàtic i de petit format. 
   

Voluntariat Promoció del voluntariat 
   

 

 

  Acció social i dependència 
 

Totes les persones tenen dret a tenir una vida digna. Els programes d’acció social van dirigits a donar oportunitats a aquelles persones que viuen una 
situació de vulnerabilitat i a reduir o eliminar aquesta situació. Els diferents projectes de pobresa energètica, sensellarisme, atenció a les llars o de relació 
comunitària persegueixen aquest objectiu. Alhora, van acompanyats d’ajudes i recursos per atendre a la població més vulnerable de la nostra ciutat i en 
coordinació amb els altres departaments i administracions del país.  

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 
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Abordar la pobresa 
energètica 

Obertura i consolidació del nou punt d’assessorament energètic. 
   

Formar gestors energètics, que es podrien acollir al programa ACOL, per ser referents a cada 
barri per acompanyar a les famílies en l’ús i estalvi del consum dels aparells elèctrics. 

   

Enfortir l’ajuda a 
persones sense llar o 

Construcció d’un espai (centre de dia), on les persones puguin atendre les necessitats bàsiques 
d’higiene i roba. Que l’espai pugui acollir persones en “l’operació fred”. 
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en situació 
d’infrahabitatge Dotar el centre de dia de referents que puguin acompanyar aquestes persones per integrar-les de 

nou a la societat. 

   

Reforçar de forma 
continuada els 
recursos destinats a 
acció social per 
atendre a tota la 
població vulnerable 

Reforçar l’atenció primària. 
   

Reforçar l’atenció domiciliària. 
   

Increment d’ajuts municipals. 
   

Reforç del servei de menjador social. 
   

Seguir treballant amb l’Economat. 
   

Fomentar les 
relacions 
comunitàries 

Crear comunitat, on veïns i veïnes puguin millorar la vida del conjunt del veïnat. 
   

Atenció a l’autonomia personal comunitària, passant del centre de dia a la llar. 
   

Promoure nous perfils de persones cuidadores i fomentar que totes les persones estiguin d’alta 
a la seguretat social. 

   

Contractació de professionals de suport educatiu i emocional per als centres de protecció a la 
infància i l’adolescència. 
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Atenció per a les 
llars 

Suport a l’adaptació de les llars per garantir un entorn adequat i segur, i més eficient 
energèticament. 

   

Creació de les figures de les dinamitzadores cíviques. 
   

Sistema públic de 
cures 

Estructurar un pla per a un sistema públic de cures amb la intenció d’elaborar un pla estratègic 
pensant essencialment en la gent gran, reforçar el SAD i teleassistència. 

   

 

 

  Convivència i equitat 
 

Vilanova i la Geltrú té una comunitat veïnal rica, diversa i plural. La diversitat ens impulsa a dur a terme polítiques que afavoreixin la bona convivència. 
Alhora, les injustícies dins la societat ens obliguen a dotar-nos de recursos, serveis i eines per erradicar-les i defensar el respecte a la diferència i a la 
integritat de totes les persones. Ens comprometem, entre altres, a reforçar les polítiques destinades a combatre la violència masclista i a reforçar les 
estructures tècniques per millorar la gestió dels conflictes veïnals. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 
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ui
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t Reforçar les 
polítiques destinades 
a combatre la 
violència masclista 

Incrementar recursos i personal, per poder crear nous serveis com l’acompanyament als homes 
que exerceixen les violències masclistes. 

   

Ampliació de suport educatiu a l’alumnat de famílies migrants. 
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Reforçar les 
estructures 
tècniques per 
abordar la gestió 
dels conflictes 
veïnals 

Fomentar la creació d’equips multidisciplinaris (participació, mediació, etc.) per resoldre 
situacions conflictives de convivència, especialment a barris desfavorits o edificis ocupats. 

   

 
 

 Seguretat i protecció ciutadana 
 

La seguretat de les persones és protegir-les i fer-les corresponsables de la pròpia societat. L’educació i la conscienciació ciutadana vers el respecte a l’altre, 
al mobiliari urbà i a la integritat de la pròpia persona també formen part de la seguretat ciutadana. Apostem doncs, per un nou espai de seguretat que 
dignifiqui la tasca policial i l’atenció ciutadana en aquestes dependències. Impulsem la recuperació del policia de proximitat per apropar aquest servei a la 
ciutadania en els diferents barris de la nostra ciutat. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

Se
gu

re
ta

t i
 p

ro
te

cc
ió

 
ci

ut
ad

an
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Espai de seguretat Construcció de “L’Espai de Seguretat”, que agrupi la nova prefectura de policia, salvament 
marítim, agents rurals, bombers, agents forestals. 

   

Policia de proximitat Increment dels guàrdies de barri. 
   

Tasques de proximitat en les segones activitats. 
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Descentralització de la unitat administrativa. 
   

Coordinació amb 
altres cossos 
policials 

Establiment de trobades periòdiques de seguiment. 
   

Trobades temàtiques per problemàtiques concretes que cal abordar. 
   

Protecció ciutadana Recuperar els voluntaris de protecció civil. 
   

Adequació de tots els  plans de protecció al Document únic de protecció civil municipal 
(DUPROCIM). 

   

Recursos humans Aprovació del reglament de segona activitat. 
   

Increment de plantilla. 
   

Valoració d’implantació de nous quadrants treball. 
   

Recursos materials Adquisició i implantació d’un nou programa de gestió. 
   

Introducció i adaptació del col·lectiu a noves tecnologies, tallers, càmeres, app de seguiment... 
   

Millorar el parc mòbil i orientació dels vehicles a combustibles no contaminants (turismes 
híbrids, motos elèctriques, furgoneta oficina mòbil, etc.). 
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 Esports 
 

L’esport forma part de la salut i el benestar de les persones. Desenvoluparem un manteniment dels equipaments esportius de la nostra ciutat i apostarem 
pels circuits, l’esport popular i l’activitat física a l’aire lliure. L’esport també és una activitat competitiva i econòmica, d’aquí que facilitarem l’acolliment 
d’esdeveniments esportius, apostem pel turisme esportiu i desenvoluparem projectes per incrementar els hàbits esportius entre la ciutadania. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

E
sp

or
ts

 

Equipaments Elaboració del pla d’equipaments per garantir el manteniment i millora continus. 
   

Construcció d’un pavelló esportiu. 
   

Incrementar el pressupost dedicat al manteniment. 
   

Canvi de gespa de l’estadi futbol i annex 1. 
   

Adequar espais esportius a les escoles per poder-ne incrementar l’ús. 
   

Actualització del pla manteniment. 
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Incrementar els 
recursos i mitjans 
destinats a l’esport 
popular i activitats a 
l’aire lliure 

Manteniment i augment dels espais d’esport popular al carrer. 
   

Potenciar els esports de platja. 
   

Increment del programa Pati Obert. 
   

Ampliar l’estació esportiva amb nous circuits per tots els esports. 
   

Incrementar el nombre d’activitats dedicades a l’esport familiar i d’iniciació. 
   

Potenciar i incrementar les activitats obertes a tothom, com curses popular, amb bicicleta, 
caminant, etc. 

   

Projectes esportius  Campanya de promoció de l’esport femení “Olímpicament”. 
   

Campanya contra la no discriminació en l’esport. 
   

Promoure l’esport a la platja tot l’any. 
   

Impulsar la creació de l’observatori de l’esport i l’activitat física. 
   

Sol·licitud de destinació de turisme esportiu. 
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Impuls del caiac de mar. 
   

World Cycling Tour. 
   

 

 

 Gent gran 
 

La gent gran aporta saviesa i experiència a la nostra societat. Cada cop tenim una població més envellida i, alhora, cada cop tenim una gent gran amb més 
bon estat. Apostem pels programes que incentivin un envelliment actiu i pel Casal de la Gent Gran, com a espai d’encontre, socialització i activitat.  

 
 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

G
en

t g
ra

n 

Donar a conèixer els 
recursos disponibles 

Elaboració i repartiment als domicilis de la Guia de la Gent Gran. 
   

Elaboració i repartiment als domicilis de la Guia del Carnet Actiu. 
   

Memòria històrica Potenciar el Taller de dones amb memòria. 
   

Publicar un nou llibre de la col·lecció memòria del futur. 
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Gent gran activa Promoure el voluntariat de la gent gran. 
   

Impulsar l’ús de la tecnologia entre el col·lectiu de les persones grans. 
   

Millora del Casal de 
la Gent Gran 

Canvi del sistema de climatització. 
   

Millora dels espais. 
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 Mobilitat   

 

El concepte de ciutats i el concepte de mobilitat ha canviat profundament en els últims anys. Apostem per consolidar el projecte “Al centre, les persones” 
per dotar-nos de més espais públics per a la convivència i el gaudi. Creiem que cal tendir a la reducció de l’ús del vehicle privat i fomentar el transport 
públic. Facilitarem la mobilitat sostenible i incrementarem més carrils bici i més punts de càrrega de vehicles elèctrics per tota la ciutat. Al mateix temps, 
cal millorar els accessos a la ciutat per evitar accidents o aglomeracions. 

 

Àmbit  Objectius Accions 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

M
ob

ili
ta

t 

Consolidar el 
projecte “Al centre, 
les persones” 

Implantar la pacificació al centre, reduint el pas de vehicles privats, donant més espai urbà a les 
persones, afavorint la qualitat de vida dels veïns, i potenciar el petit comerç de proximitat. 

   

Donar compliment al que s’estableix en l’informe de peritatge sobre les intervencions de 
2009/2010 emmarcades dins el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic. 

   

Millorar i ampliar els espais destinats a vorera, per dotar l’accessibilitat necessària als vianants 
i afavorir aquest tipus de desplaçaments en itineraris principals. 

   

Dotar de més espais de càrrega i descàrrega regulats avaluant les necessitats existents dels 
comerços del centre, per fer també més sostenible el repartiment de mercaderies. 

   

Seguir implantant la reducció de 30 km/h en espais de més trànsit i 20 km/h en carrers de 
plataforma única, on s’ha de conviure amb vianants i bicicletes. 
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Incentivar l’ús del 
transport sostenible 

Implantar a tota la ciutat més punts de carregadors per vehicles elèctrics, per aconseguir una 
xarxa uniforme de càrrega ràpida i semi ràpida que arribi a tota la ciutadania. 

   

Fomentar la recuperació de la confiança en l’ús del transport públic, aconseguint que aquest 
transport urbà arribi a tots els punts de la ciutat d’una manera ràpida i segura, seguint 
estrictament criteris de transport sostenible de baixes emissions o d’emissions zero. 

   

Fomentar l’ús compartit de vehicles d’emissions zero, facilitant a les cooperatives o empreses 
públiques o privades la seva implantació a la ciutat. 

   

Creació de nous carrils bici de gran recorregut en eixos principals nord-sud i est-oest, que 
comuniquin efectivament la ciutat. Ampliar i connectar la xarxa de carrils bici existents i els 
itineraris de nova creació, així com la connexió amb polígons industrials i municipis propers. 

   

Fomentar els desplaçaments amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal amb campanyes 
especifiques, aparcaments segurs, etc.,  per evitar els desplaçaments amb vehicles privats amb 
motor de combustió, pel seu impacte mediambiental i per la seva ocupació a l’espai urbà. 

   

Adequar accessos a 
la ciutat 

Ampliar el nombre d’aparcaments dissuasius al voltant de al ciutat, i crear itineraris per a 
vianants de connexió amb el centre, o fins als punts d’interès. 

   

Millorar les rotondes d’accés a la ciutat, per fer compatible l’ús exclusiu per a vehicles que 
tenen actualment, amb els vianants i les bicicletes, sempre tenint en compte que a l’altre costat 
d’aquest punts també hi ha ciutat o serveis indispensables. 
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Adequar  i millorar els entorns escolars i la seguretat dels camins escolars, evitant els vehicles 
de combustió al voltant de les escoles, equipaments esportius i centres cívics. 

   

Crear accés directe per ambulàncies i urgències a l’Hospital de Sant Antoni i la comissaria de 
Mossos d’Esquadra, per les sortides i entrades dels vehicles dels cossos de seguretat. 

   

Millorar mobilitat Renovació de tota la senyalització d’accessos de polígons, turística i d’altra, que es troba 
desfasada i desactualitzada. 

   

Facilitar la mobilitat 
als polígons 
d’activitat 
econòmica 

Incorporar mobilitat als polígons d’activitat econòmica, facilitant la transformació i 
modernització de l’activitat dels nostres polígons d’activitat econòmica cap a un nou model 
sostenible, impulsant infraestructures de mobilitat, promocionant l’eficiència energètica, 
promovent simbiosi industrial i cooperació entre les empreses que hi conviuen i potenciant 
sectors d’activitat econòmica prioritaris per a l’estratègia econòmica del Garraf, promovent 
ocupació de qualitat i de valor afegit. 

   

Elaborar plans de mobilitat sostenible als polígons d’activitat econòmica per diversificar, 
ordenar i pacificar les hores punta d’entrada i sortida de la feina, evitar aglomeracions i millorar 
la qualitat de l’aire. 
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 Salut 
 

La pandèmia ens ha fet reflexionar sobre la necessitat d’entendre la salut des d’un punt de vista transversal. Apostem per desenvolupar els protocols i les 
mesures sanitàries establertes en totes aquelles activitats que es desenvolupen a l’espai públic i vetllar perquè també es compleixin en els espais i recintes 
privats. Entenem que cal apropar els serveis de salut i incrementar els programes per a la incentivació d’hàbits saludables i per a la sensibilització i 
conscienciació dels hàbits perjudicials.  

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

Sa
lu

t 

Evolució de la 
pandèmia 

Seguiment de l’evolució de la pandèmia i continuar habilitant recursos per posar en pràctica les 
mesures sanitàries decretades en cada moment.  

   

Creació de protocols Creació de protocols sanitaris propis un cop acabada la pandèmia.  
   

Material sanitari Previsió d’estocs de material sanitari.  
   

Adquisició de material de protecció per a personal de centres públics, centres de dia i residència 
de gent gran. 

   

Salut mental 

 

Creació d’un banc de recursos de salut mental en col·laboració amb les entitats vinculades a 
aquest àmbit.  

   

Adherir-se al pla de prevenció del suïcidi de la Generalitat de Catalunya.  
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Mesures Covid-19 
per la restauració 

Elaboració d’un sistema de seguiment de les mesures de la prevenció de la Covid-19 en 
establiments de la restauració. 

   

Observatori local Creació d’un observatori local per a la qualitat dels serveis sanitaris, lligat al Consell Municipal 
de Salut, per fer un seguiment dels recursos i accessibilitat de la ciutadania als serveis sanitaris 
(atenció primària i atenció especialitzada i hospitalària). 

   

 

 

 Participació ciutadana 
 

Apostem per una ciutadania compromesa i corresponsable amb les polítiques que es desenvolupen. Per això, actualitzem els mecanismes de participació i 
en creem de nous. Els hàbits de debat col·lectiu i assembleari empoderen les persones per fomentar les decisions compartides sobre tot allò que afecta a 
la ciutadania. La descentralització de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i la reactivació dels centres cívics com a espais d’intercanvi, de comunicació amb 
l’Ajuntament i de desenvolupament d’activitats són claus en aquest àmbit.   

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

Pa
rt
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ip
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Xarxes de suport Vincular les entitats que van participar a la xarxa de suport ciutadà a iniciatives d’acció social, 
dependència i gent gran ja existents o de nova creació, que puguin sorgir arran de la situació 
econòmica i social post pandèmica.  
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Actualitzar els 
mecanismes de 
participació 

Revisar i actualitzar els mecanismes de participació ciutadana per adaptar-los a les noves 
tecnologies.  

   

Descentralització de 
l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania 

Finalitzar el procés de descentralització de l’OAC als centres cívics.  
   

Centres cívics Reactivar les activitats als centres cívics conjuntament amb les entitats que en fan ús, posant 
especial atenció en aquelles activitats que puguin donar suport a les noves necessitats socials 
sorgides de la pandèmia.  

   

Revisar els usos dels centres cívics.  
   

Assemblees de barri Posar en funcionament el projecte d’assemblees de barri, començant per la prova pilot al barri 
de Mar. 
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 Espai públic 
 

L’espai públic és on es desenvolupa la major part de l’activitat i la convivència ciutadana. Apostem per dignificar l’espai públic incrementant-ne el 
manteniment, millorant-ne l’enllumenat i dotant-lo de més espais i mobiliari per a l’oci i el gaudi de la ciutadania.  

 

E
sp

ai
 p

úb
lic

 

Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

Facilitar els actes i 
esdeveniments a 
l’espai públic  

Donar suport als organitzadors d’actes a l’espai públic a través de l’assessorament, de la 
facilitació d’espais que garanteixin les mesures Covid-19 i de mesures complementàries.  

   

Potenciar la Unitat 
de Serveis 
Municipals  

Blindar la Unitat de Serveis Municipals com a servei públic essencial per al manteniment de la 
ciutat.  

   

Incrementar la plantilla de la USM amb llocs de treball qualificats i assumir la gestió de serveis 
públics actualment externalitzats.  

   

Suport als 
establiments de 
restauració en 
l’aplicació de les 
mesures Covid-19 

Flexibilitzar les previsions relatives a les terrasses per compensar les restriccions derivades de 
les mesures Covid-19.  

   

Facilitar l’obertura de nous establiments amb terrassa.  
   

Crear llocs de treball qualificats associats al nou model de recollida. 
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Implantar el nou 
model de recollida 
de residus  

 

Potenciar la incorporació de persones vulnerables al mercat de treball en les noves 
contractacions associades al nou model de recollida.  

   

Modernització de 
l’enllumenat públic 

Resoldre definitivament i de forma global i no parcialment, l’impuls a la modernització de 
l’enllumenat públic amb criteris d’eficiència i estalvi energètic, digitalització i altres mesures, 
per donar impuls a l’àmbit de les energies i alhora posar fi a la situació precària d’aquest servei. 
Iniciar al 2021 i desenvolupar anualment, amb possibilitat d’accedir a possibles recursos que es 
puguin mobilitzar vinculats amb estalvi i eficiència. 

   

Estat de les 
infraestructures de 
serveis 

Revisió de l’estat actual de les infraestructures de serveis de la ciutat (distribució d’energia, 
telefonia, fibra, etc.) per resoldre les problemàtiques i dèficits conjuntament amb les empreses, 
i detectar mancances, necessitats futures, etc.  

   

Prioritzar la 
contractació 
d’empreses i 
cooperatives locals 
en els projectes 
d’espai públic  

Donar preferència a empreses locals en els contractes menors relacionats amb projectes d’espai 
públic (jardineria, platges, activitats, etc.). 
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 Medi ambient 
 

El medi ambient és d’especial interès i protecció per a la regeneració d’espècies animals i vegetals i per al gaudi de la ciutadania. Apostem per apropar el 
medi ambient a la ciutat, facilitar-ne l’accés i protegir-lo. Alhora, incentivem polítiques transversals que apostin per un canvi de model i per la lluita contra 
el canvi climàtic, per aplicar criteris de sostenibilitat en les diferents actuacions que es duguin a terme i per potenciar el sector de les energies renovables i 
l’economia verda a la nostra ciutat. 

 

Àmbit  Accions Descripció 
Durada 

Curt 
termini 

2021 

Mitjà 
termini 

2022 

Llarg 
termini 

2023-2025 

M
ed

i 
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Potenciar el sector 
de les energies 
renovables a la 
ciutat  

Instal·lar sistemes d’energia renovable als edificis i equipaments municipals. 
   

Intensificar les bonificacions fiscals per a la instal·lació d’energies renovables en edificis 
privats. 
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6. ACTUACIONS SUPRAMUNICIPALS 
6.1. ACTUACIONS A NIVELL SUPRAMUNICIPAL 

 

Àmbit  Objectius Accions 

A
cc
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ns
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 n
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l s
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m
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al

 

Construcció del nou 
hospital comarcal 
del Garraf 

Apostar i reivindicar la construcció del nou hospital comarcal del Garraf amb seu a Vilanova i la Geltrú i enfortir les estructures 
sanitàries de la resta de la comarca. 

Desaparició dels 
peatges  

Seguir apostant per la desaparició dels peatges. 

Desdoblament C15 
fins a Manresa 

Demanar el desdoblament de la C15 des de Vilafranca del Penedès fins l’Eix Transversal (Manresa) per millorar les connexions 
amb la Catalunya Central i altres zones del país. 

Millorar la 
connectivitat 
ferroviària 

Reivindicar un servei de rodalies ferroviàries de Barcelona en òptimes condicions, que en garanteixin el bon funcionament. 

Demanar que un dels trams del servei de Rodalies de Tarragona acabi a Vilanova i la Geltrú per esdevenir un pol de comunicació 
estratègica entre les dues grans metròpolis del país. 

Apostar i seguir demanant la realització de la infraestructura ferroviària que ens connecta directament amb Vilafranca, Martorell, 
Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. 
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Millorar la 
connectivitat del 
servei de transport 
d’autobusos 

Millorar la connexió directa per carretera entre les capitals comarcals del Penedès. 

Polítiques de 
concertació 
territorial de la 
Comarca del Garraf 

Treballar per la coordinació d’estratègies de desenvolupament econòmic entre els diferents municipis de la comarca del Garraf. 

Participació activa 
en projectes de la 
Vegueria del 
Penedès 

Exercir lideratge i tenir una participació activa en els diferents projectes de l’àmbit territorial del Penedès. 

Participació en l’Arc 
Metropolità 

Participar de l’Associació de ciutats de la 2a corona de l’àrea metropolitana de Barcelona per compartir demandes i necessitats 
de forma conjunta. 

Participació activa 
en les federacions de 
municipis 

Participar de forma activa en les associacions municipalistes per tal de fer prevaldre el paper i les necessitats dels municipis en 
les polítiques que es desenvolupen a nivell nacional i estatal. 

Coordinació amb 
departaments 
d’altres 
administracions  

Tenir contacte directe amb els diferents departaments de les administracions supramunicipals que tracten temes que afecten 
directament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, per posicionar-nos i presentar les nostres demandes. 
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7. METODOLOGIA, SEGUIMENT I RECURSOS 
 
7.1. METODOLOGIA I SEGUIMENT 

 

Al mes de juny del 2020 es va presentar el Pla de Xoc social i econòmic de Vilanova: un document que planificava les estratègies i mesures que tenien per 

objectiu evitar l’exclusió econòmica i social a Vilanova i la Geltrú a curt termini. S’hi van presentar 127 mesures i s’hi van destinar més de 3 milions d’euros 

del pressupost municipal.   

Al mes de desembre del 2020 es va avaluar l’execució de les mesures del Pla de xoc, mostrant uns resultats molt favorables amb prop d’un 90% de les 

accions proposades executades.  

A partir de gener del 2021 s’inicia el procés d’elaboració del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Vilanova i la Geltrú que consta dels següents apartats: 

1. Recopilació d’informació 

 Recull de les mesures  desenvolupades i del grau d’assoliment de cada una incloses en el  Pla de Xoc per fer front a la Covid-19, a través de 

la realització d’entrevistes amb els responsables de cada àrea de l’Ajuntament 

 Recopilació de mesures de xoc i de reactivació d’altres ajuntaments i administracions públiques de Catalunya 

2. Anàlisi del grau d’execució 

 Anàlisi de la informació recopilada a partir de les entrevistes realitzades amb els responsable de cada àrea i presentació a govern del grau 

d’execució de les mesures del Pla de Xoc  

3. Recull de propostes d’agents econòmics i socials  

 Reunions amb els agents econòmics i socials del territori per poder traslladar les seves necessitats i incloure les seves propostes al PRES. 

Els agents econòmics i socials amb els que es van fer les reunions són: 
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- ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EPSEVG - UPC  

- CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA. DELEGACIÓ DEL GARRAF 

- FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS – FEGP 

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICA DEL GARRAF –NODE GARRAF 

- EMPRESES DEL SECTOR AUDIOVISUAL  

- COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

- MANCOMUNITAT PENEDES-GARRAF 

- CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 

- ASSOCIACIÓ VIU COMERÇ 

- ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ  

- GREMI D’HOSTALERIA DE VILANOVA 

- GREMI DE CONSTRUCTORS DEL GARRAF 

- SINDICATS CCOO i UGT GARRAF 

 Establiment dels eixos. Valoració, definició i disseny de  les propostes del Pla de Reactivació per part dels responsables i tècnics de cada 

àrea de l’Ajuntament  

4. Grups municipals 

 Consulta, recepció i inclusió de propostes  per a complementar el pla, que  tothom s’hi senti reflectit i obtenir un pla d’acord de ciutat a 

curt, mig i llarg termini 

 Posada en comú de l’esborrany  del Pla de Reactivació amb els grups de l’oposició del partit Socialista i de Ciutadans 

5. Elaboració, validació i aprovació del Pla de Reactivació Econòmica i Social 

 Identificació dels àmbits i formulació dels objectius i de les accions 

https://www.epsevg.upc.edu/ca
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 Calendarització de les accions a curt, mig i llarg termini 

 Elaboració de l’esborrany del Pla de Reactivació 

 Reunió de govern per sotmetre a debat l’esborrany del Pla de Reactivació amb totes les aportacions i la seva aprovació 

6. Recull de propostes ciutadanes i difusió del Pla de Reactivació Econòmica i Social 

 Inici d’un procés de participació obert durant tot l’any a través de la plataforma amb accés des del web Reactivem VNG 

 Difusió del pla a través del web Reactivem VNG i de la programació d’accions de comunicació 

 Presentació pública del document del Pla de Reactivació i comunicació de l’inici del procés de participació ciutadana 

7. Implementació del Pla de Reactivació 

 Execució de les diferents accions programades 

 Comunicació i difusió de les diferents accions realitzades 

8. Seguiment i avaluació 

 Seguiment de l’evolució, dels resultats i de l’impacte de les accions del Pla de Reactivació a curt, mig i llarg termini. 

 Detecció i correcció de les possibles desviacions 

 Incorporació de noves i necessàries accions si s’escau 
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Anàlisi de la informació 
recopilada a partir de les 
entrevistes realitzades i 
presentació a govern del grau 
d’execució de les mesures del 
Pl  d  X   

Agents econòmics i socials  
Reunions amb els agents 
econòmics i socials del territori 
per  poder traslladar les seves  
necessitats i incloure les seves 

 l l  d  i ió  

Consulta, recepció i inclusió de 
propostes  per complementar 
el pla, que  tothom s’hi senti 
reflectit i obtenir un pla 
d’acord de ciutat a curt, mig i 
llarg termini. 
Posada en comú de 

     

Establiment dels eixos 
Valoració, definició i disseny de  
les propostes del Pla de 
Reactivació per part dels 

bl  i tè i  d  d  

Recull de les mesures  
desenvolupades del Pla de 
Xoc per fer front a la Covid-
19 a través de la realització 
d’entrevistes amb els 

bl  d  d  à  

Recopilació 
d’informació 

Grau d’execució 
(22 des 2020) 

 

Grups 
municipals 

Recull de 
propostes 

   

Recopilació de mesures de 
xoc i de reactivació d’altres 
ajuntaments i 
administracions públiques 

Inici d’un procés de 
participació obert durant tot 
l’any a través de la plataforma 
del web Reactivem VNG. 

Seguiment de l’evolució, dels 
resultats i de l’impacte de les 
accions del Pla de Reactivació 
a curt, mig i llarg termini. 
Detecció i correcció de les 
possibles desviacions. 

   
Reunió de govern per 
sotmetre a debat 
l’esborrany del Pla de 
Reactivació, amb totes les 

Elaboració, validació i 
aprovació del PRES 

( i  2021) 

Recull de propostes 
ciutadanes i difusió del 
PRES (31 maig 2021-31 

   

Implementació 
del PRES 
(2021 2025) 

Seguiment i  
valuació 

 

Programació de la difusió del 
Pla de Reactivació a través 
d’un pla de comunicació i 
elaboració del web Reactivem 

Presentació pública del 
document del Pla de 
Reactivació i comunicació de 
l’i i i d l é  d  

Execució de les diferents 
accions programades. 

Comunicació i difusió de les 
diferents accions realitzades. 

Identificació dels àmbits i 
formulació dels objectius i 
de les accions. 
Calendarització de les 
accions a curt, mig i llarg 
termini. 
Elaboració de l’esborrany 
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7.2. RECURSOS 

L’elaboració del Pla:  

S’ha comptat amb la intervenció de dos tècnics i la coordinació de la cap tècnica de la Regidoria de Promoció econòmica i Projecció de ciutat. Aquestes 

dues contractacions han estat possibles per l’atorgament dels ajuts locals concedits per la Generalitat de Catalunya. Servei d’ocupació (SOC) destinats al 

finançament per a l'elaboració i l'execució dels plans de reactivació socioeconòmica Covid-19, regulats al Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 

de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la 

Covid-19. Tal com estableix la convocatòria, s’ha elaborat el Pla de Reactivació Econòmica i Social, entès com: “instrument de planificació que ha de 

permetre, des de l'àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l'impacte socioeconòmic com a 

conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la Covid-19 i per millorar la situació”. 

Prèvia l’elaboració del Pla, s’ha procedit a la comprovació del grau d’execució del pla que l’ha precedit: el Pla de Xoc social i econòmic de Vilanova i la 

Geltrú, que ha servit de base i punt de partida del nou pla.  

Execució del Pla:   

Un cop aprovat el Pla, els dos tècnics específics es dedicaran a l’execució d’aquelles accions considerades prioritàries dins de l’àmbit de Promoció 

econòmica, de la qual depenen organitzativament, coordinats per la cap de Promoció econòmica. El treball realitzat es recollirà en una memòria.  

Les accions que conté el Pla i que corresponen a les derivades de l’actuació de cada regidoria i el seu àmbit de competència, es desenvoluparan amb els 

respectius recursos d’infraestructures, tècnics i econòmics.  
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