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Una ciutat 
menys 
dormitori



Activem Viladecans és el lema de campanya d’ERC 

Viladecans de cara a les eleccions municipals del 

diumenge 26 de maig de 2019. Una declaració d’in-

tencions per a passar pàgina, per a deixar enrere 

més de 30 anys de governs socialistes monocolors. 

Viladecans necessita un revulsiu per a anar més 

enllà de les millores aconseguides des del resta-

bliment de la democràcia, ja fa massa temps que 

l’Ajuntament està governat per la inèrcia i la mo-

notonia, incapaç de sintonitzar i connectar amb les 

necessitats reals de la gent. I aquest revulsiu només 

pot ser Esquerra Republicana, perquè només no-

saltres estem en disposició de tenir la força per a 

fer-ho.

Davant el creixement insostenible i infinit que pro-

mouen els actuals socis de govern, des d’Esquerra 

Republicana apostem per una ciutat activa i intel·li-

gent, una ciutat educativa amb més autoestima, més 

civisme i un urbanisme suau, que tingui en compte els 

habitants d’avui però també les futures generacions. 

Una ciutat menys dormitori. Una Viladecans que es 

preocupi i tingui en compte la diversitat d’orígens, per-

fils, edats, orientacions sexuals, creences o condicions 

com a tret distintiu i factor d’enriquiment, que cuidi els 

petits detalls com aquell pas de vianants sense bona 

visibilitat o aquell carrer que s’hauria d’il·luminar millor 

per a incrementar la sensació de seguretat. Un Ajun-

tament que impregni de color lila tots els seus racons, 

totes i cadascuna de les seves polítiques públiques i 

faci del 8 de març cada dia.  

El programa electoral d’ERC pel 26M està divi-

dit en nou àmbits: Fem Bon Govern, Fem Territori, 
Fem Cohesió Social, Fem Valor, Fem Poble, Fem 
Salut, Fem Educació, Fem Joventut i Fem Barri. 
És el fruit de les trobades i reunions que hem man-

tingut amb entitats i ciutadania durant els darrers 

mesos amb la participació de gairebé 200 persones. 

Amb mesures i compromisos com l’impuls d’un mo-

del com l’impuls d’un model impositiu progressiu, la 

creació d’una regidoria de drets civils, la gestió di-

recta del servei de recollida de residus i neteja viària, 

l’autobús gratuït a la platja, l’impuls de l’habitatge 

social amb un 30% en totes les noves promocions, 

la reforma de la Rambla Modolell, l’impuls del Ser-

vei d’Informació i Atenció a les Dones, la protecció 

del Parc Agrari, la reindustrialització dels polígons, la 

piscina municipal descoberta, la pista municipal d’at-

letisme, la segona biblioteca, la prevenció en depen-

dències entre els joves o una auditoria als barris amb 

un compromís de millores progressiu i pressupostat.

Us emplacem a conèixer la resta de punts que 

configuren el nostre contracte amb Viladecans du-

rant els propers quatre anys a les pàgines següents. 

Ens veiem el 26 de maig a les urnes!

Impuls
Republicà



TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ DE QUALITAT
 √ Realitzarem una auditoria de la gestió duta a terme els darrers anys a 
l’Ajuntament de Viladecans i a les empreses municipals. En el cas de les 
empreses municipals s’analitzarà com absorbir els serveis i recursos humans 
que duen a terme per part de l’estructura de l’Ajuntament i la seva viabilitat. 

 √ La transparència serà un principi fonamental de la nostra acció de govern, 
per això rendirem comptes de forma constant de tots aquells compromisos 
que anem assolint i tota la tasca que duguem a terme.

 √ Establirem pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública com a eina 
de prevenció de la corrupció, atès que l’incompliment d’aquest pacte genera 
el risc d’exclusió permanent de l’empresa licitadora. 

 √ Impulsarem i normalitzarem l’ús de clàusules socials en els concursos i pro-
cessos d’adjudicació de contractes públics. 

 √ Seguirem implementant l’ús d’un llenguatge no sexista en les comunicacions 
internes i externes de l’Ajuntament. 

#Fem 
BonGovern

Farem una auditoria 
interna a l’Ajuntament



 √ Integrarem els servidors públics en els òrgans de participació ciutadana per-
què s’impliquin en la millora i optimització de la gestió municipal.

 √ Fomentarem el consum responsable en els processos de compra pública, 
com per exemple en l’àmbit de la compra d’electricitat o de la telefonia, apro-
fitant les experiències cooperatives en el sector.

 √ Estudiarem la municipalització de serveis com l’aigua o la recollida de resi-
dus i, en cas que aquesta municipalització sigui viable i beneficiosa per a la 
ciutadania, iniciarem aquest procés de municipalització.

 √ Treballarem per la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als 
pressupostos públics.

 √ Crearem una regidoria de Drets Civils que englobi les accions contra la dis-
criminació adreçades a dones, joves, persones migrades, gent gran, col·lec-
tius desfavorits i la comunitat LGBTI+. 

 √ Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les 
polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, parti-
cipació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipa-
ments culturals, entre d’altres.

 √ Vetllarem per a què els formularis i els registres municipals tinguin en compte 
la diversitat de models de famílies i les identitats de gènere sentides.

SISTEMA IMPOSITIU PROGRESSIU
 √ El nostre sistema impositiu es basarà en la progressivitat a través de mesures 
que bonifiquin aquells col·lectius que disposen de menys recursos, com la 
creació d’una subvenció de l’impost sobre béns immobles per a les famílies 
amb pocs recursos. Desenvoluparem un model de tarifació social en taxes i 
preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés 
als serveis públics. 

 √ Aplicarem incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’ob-
jectiu de fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic 
de proximitat.

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

 √ Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les 
emissions contaminants als nuclis urbans.

Crearem una regidoria 
de Drets Civils



 √ Revisarem el sistema de plusvàlua de manera que també es regeixi per cri-
teris de progressivitat, que deixi exempte casos que la llei permeti en funció 
de criteris com la no obtenció de beneficis en la venda i es pugui pagar amb 
més marge de temps. 

CORESPONSABILITAT CIUTADANA I TIC
 √ Implantarem una aplicació de mòbil que permeti a la ciutadania informar 
sobre tot allò que cal millorar a través de la georeferenciació: un contenidor 
d’escombraries ple, un fanal fet malbé o on s’han deixat els mobles que cal 
recollir, per exemple. 

 √ Promourem processos participatius per a elaborar pressupostos compartits 
a través de mecanismes més complets que els actuals.  

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

 √ Enfortirem la xarxa associativa i garantirem la interlocució i comunicació amb 
amb les entitats i entre les entitats, així com la seva participació en els temes 
rellevants que afectin el municipi. 

 √ Crearem consells sectorials segons les necessitats, i promourem consells de 
barri per crear dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa 
de la ciutadania. 

 √ Utilitzarem les TIC com a eina fonamental per a democratitzar l’acció política, 
de suport a l’activitat econòmica de la ciutat, de dinamització social i publici-
tat de tota acció de la ciutat. 

Implantarem una aplicació 
mòbil bidireccional amb 
la ciutadania



MITJANS DE COMUNICACIÓ
 √ Elaborarem un pla de comunicació del municipi, que inclogui un pla específic 
per a la comunicació institucional de l’Ajuntament i dels mitjans de comuni-
cació públics que hi pugui haver.

 √ Impulsarem l’obertura i democratització dels mitjans de comunicació munici-
pals de Viladecans, de manera que els diversos agents de la ciutat hi puguin 
fer sentir la seva veu i no siguin simples eines de comunicació de l’acció de 
l’equip de govern.

 √ Impulsarem un projecte de ràdio municipal amb la participació dels centres 
educatius per tal que no només sigui una eina informativa i d’entreteniment, 
sinó també educativa.

 √ Promourem les retransmissions en directe de diferents esdeveniments del 
municipi, aprofitant les facilitats de les noves tecnologies i les xarxes socials. 
I arribarem a acords amb municipis propers, per tal de produir continguts de 
manera conjunta per als diferents mitjans de comunicació.

Deu candidatures 
es presenten a les 
Eleccions Municipals

p.6-7

El concurs Talent a 
les Aules escull els 
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GENT GRAN ACTIVA
 √ Treballarem per a establir un model alternatiu i complementari als casals 
d’avis per a aquella gent gran activa que senten que no hi encaixen.

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

 √ Promourem plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.

 √ Estudiarem mesures per a la gent gran amb dificultats per moure’s pel muni-
cipi i ajudes per adequar els espais domèstics per a evitar riscos dins la llar. 

 √ Impulsarem la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria 
històrica i col·lectiva. 

 √ Crearem un carnet municipal de gent gran a través del qual promourem 
l’accés a activitats i serveis amb descomptes.

 √ Implantarem el programa Radars per a tenir cura de la gent gran que viu sola 
a través de la comunitat del seu barri. 

 √ Tindrem especial cura de les persones grans –parant especial atenció a les 
dones- que viuen soles amb totes aquelles mesures que siguin necessàries. 

 √ Estudiarem la creació d’una aula universitària per a gent gran. 

#Fem 
CohesióSocial

Amb la col·laboració
de la Secretaria General de l’Esport
del Departament de la Vicepresidència
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IGUALTAT DE GÈNERE
 √ Millorarem la il·luminació dels carrers per a garantir que les dones poden 
caminar tranquil·les per la ciutat.

 √ Vetllarem pel compliment del Pla d’Igualtat del municipi.

 √ Acompanyarem els centres educatius de la ciutat amb tots els programes i 
eines necessàries per a blindar una educació basada en la igualtat. 

 √ Incentivarem la contractació de les dones mitjançant el Pla d’Ocupació Mu-
nicipal.

 √ Formarem en perspectiva de gènere i violència masclista al teixit associatiu 
municipal i tota la plantilla municipal, parant especial atenció al personal que 
treballa atenent les víctimes, com els cossos de seguretat o protecció civil. 

 √ Farem una campanya intensiva de publicitat del Servei d’Atenció Integral de 
les Dones (SIAD).

 √ Garantirem que el protocol marc d’abordatge de les agressions sexistes i 
lgtbifòbiques als espais públics de Viladecans es dugui a la pràctica amb el 
màxim nivell de garanties, compromís, formació i avaluació de bones pràc-
tiques. 

 √ Promourem la creació d’espais de trobada de les dones del municipi per a 
desenvolupar intercanvi d’experiències i activitats dirigides, com formació en 
defensa personal. 

 √ Garantirem la participació de dones en condicions de representació paritària 
en totes les estructures administratives institucionals i incentivarem que així 
sigui en àmbits no institucionals.

 √ Donarem suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treba-
llen en la prevenció, detecció i reparació de la violència masclista.

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

Millorarem 
la il·luminació dels carrers



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

 √ Convertirem les deodates1 en una icona de la lluita feminista municipal. 

 √ Bonificarem l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que 
incloguin criteris de paritat en les seves juntes.

 √ Commemorarem les dates assenyalades per a les dones -8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència vers les Dones; o d’altres que el municipi consideri adequa-
des- amb programacions específiques que interpel·lin a tota la ciutadania. 

LGTBI+
 √ Vetllarem per a què no es produeixin accions discriminatòries als centres 
escolars ni a les empreses per motius LGTBIfòbics.

 √ Executarem un programa de suport a adolescents i joves LGTBI+, amb l’ob-
jectiu de lluitar contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/
escolar i altres formes de violència per raó d’orientació sexual o identitat de 
gènere. 

 √ Garantirem que als programes educatius, socials i culturals es faci atenció a 
les sexualitats no normatives, tenint en compte la seva realitat social i pro-
movent el respecte a la diversitat com a mesura per a evitar l’assetjament 
-bullying- LGTBIfòbic. I es faci formació sobre salut sexual i es proporcioni el 
material necessari sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

 √ Promourem accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGB-
TI+.

1 Comunitat religiosa de dones que es caracteritzava per dur una vida més lliure del que era habitual en un context 
medieval on havien de viure sotmeses a un marit o entrar en un convent. Al s.XIV en vam tenir una a Viladecans. 



 √ Commemorarem les dates assenyalades per al col·lectiu LGBTI+ -28 de juny, 
Dia mundial de l’Alliberament Gai i Lesbià; 17 de maig, Dia mundial contra 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; o d’altres que el municipi consideri ade-
quades- amb programacions específiques que interpel·lin a tota la ciutadania. 

 √ Realitzarem accions formatives adreçades al personal municipal encarades a 
reconèixer la realitat LGBTI+.

 √ Farem una campanya intensiva de publicitat del Servei Integral d’Atenció 
LGTBI+.

 √ Lluitarem per l’erradicació de la LGTBIfòbia a través de la prevenció i l’atenció 
especial als infants i joves del col·lectiu –en col·laboració amb el SAI i d’acord 
amb el desplegament territorial Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i 
per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 √ Garantirem que el protocol marc d’abordatge de les agressions sexistes i lgtbi-
fòbiques als espais públics de Viladecans es dugui a la pràctica amb el màxim 
nivell de garanties, compromís, formació i avaluació de bones pràctiques. 

POLÍTIQUES FAMILIARS
 √ Treballarem per convertir Viladecans de manera progressiva en una ciutat 
accessible, tenint en compte que no només ho necessiten les persones amb 
mobilitat reduïda, sinó també cotxes de nadó, entre altres. 

 √ Crearem espais multidisciplinaris d’interior i exterior que promoguin les tro-
bades familiars, tant d’oci com de formació.

 √ Posarem en funcionament un Centre de Recursos per a les Famílies.

 √ Acompanyarem els centres educatius de la ciutat amb tots els programes i 
eines necessàries per blindar una educació que contempli la diversitat fami-
liar existent. 

 √ Tindrem especial atenció en totes les nostres polítiques, també impositives, 
a les famílies enllaçades, monoparentals i nombroses. 

 √ Realitzarem accions formatives adreçades al personal municipal encarades a 
reconèixer els nous models de famílies.

Centre de 
recursos per 
a les famílies



AFERS SOCIALS
 √ Crearem una finestreta única d’atenció a les persones on la ciutadania pugui 
dirigir-se per qualsevol consulta vinculada a afers socials: dependència, dis-
capacitat, famílies monoparentals, etc.

 √ Detectarem el nombre de famílies que es troben per sota del llindar de la 
pobresa perquè formin part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti 
la plena escolarització, alimentació normal, l’habitatge i l’acompanyament ne-
cessari per a la inserció sociolaboral que calgui.

 √ Desenvoluparem plans d’inclusió social i d’acció social que situïn les políti-
ques de prevenció de l’exclusió social al centre de les polítiques municipals.

 √ Establirem mesures de suport i acompanyament, especialment als infants 
amb discapacitats.

 √ Farem complir la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica espe-
cialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el procediment sanciona-
dor quan convingui.

 √ Reservarem els metres quadrats necessaris del projecte urbanístic de la fac-
toria Roca, dins del 15% de sòl residencial destinat a protecció oficial en rè-
gim especial, per a cobrir necessitats d’autonomia personal dels usuaris de 
la Fundació CAVIGA, amb la previsió d’ubicar-hi una Llar-residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

 √ Crearem programes de mentoria entre joves referents i alumnat en situació 
de vulnerabilitat social. 

 √ Estudiarem les necessitats d’intèrprets –de signes, de comunitats de nova 
ciutadania destacades, etc.– existents al municipi i prendrem les mesures 
que calgui al respecte. 

 √ Estudiarem formes alternatives per proporcionar productes de primera ne-
cessitat per a les persones en risc d’exclusió social en cooperació amb les 
entitats que ho treballen, de forma destacada Creu Roja i Càrites. Impulsarem 
xerrades a càrrec d’entitats que treballen contra l’exclusió social per a cons-
cienciar del repte que tenim actualment, i per endavant.

 √ Impulsarem campanyes específiques per a persones amb discapacitat, com 
la dels pictogrames als comerços per a gent amb TEA.

Prendrem 
mesures 
per a reduir 
l’exclusió social



NOVA CIUTADANIA
 √ Treballarem perquè tothom qui visqui a Viladecans estigui empadronat, per 
tal de garantir els drets que van associats a aquest tràmit a tota la ciutadania 
resident a la ciutat. 

 √ Vincularem l’empadronament amb un servei de primera acollida que propor-
cionarà informació i formació –català, coneixement del mercat laboral, etc. 

 √ Reforçarem els cursos de reforç escolar com a eines de suport a l’educació. 

 √ Crearem un programa de de referents o mentoria. 

 √ Promourem un pla de formació a les famílies perquè puguin acompanyar els 
seus infants en la seva escolarització. 

 √ Establirem accions continuades i sostingudes antirumors referents als col·lec-
tius de nova ciutadania. 

 √ Treballarem per assolir la interculturalitat a través de plans d’inclusió, on es 
posi en valor la diversitat i es fomenti la interacció, per tal que tothom tingui 
sentit de pertinença a la ciutat. 

POBLE GITANO 
 √ Crearem el Consell Municipal del Poble Gitano on es debatran i codefiniran 
totes les polítiques públiques relacionades amb aquests ciutadans.

 √ Disposarem de mediadors cívics gitanos.

 √ Disposarem de llibres en romaní a la Biblioteca de Viladecans

 √ Fomentarem l’intercanvi entre membres del poble gitano i l’Associació Cultu-
ral Gitana de Viladecans amb el teixit associatiu de tota la ciutat.

 √ Establirem accions continuades i sostingudes antirumors referents al poble 
gitano. 

 √ Treballarem per establir un acord amb el tanatori de Viladecans per tal que 
els membres del poble gitano que així ho vulguin puguin celebrar l’ente-
rrament d’un familiar segons els seus costums, per a evitar que aquestes 
cerimònies afectin la convivència del barri Can Palmer. 

Impulsarem un servei de 
primera acollida vinculat 
a l’empadronament



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 √ Establirem criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns 
i serveis municipals i adherirem l’Ajuntament de Viladecans a la Xarxa de 
Compra Pública Ètica.

 √ Desplegarem campanyes de sensibilització, millorarem els mecanismes de 
transparència i activarem canals per a la rendició de comptes com el millor 
mecanisme per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb el desenvo-
lupament, la cultura de la pau i els drets humans, i alineada amb les polítiques 
de solidaritat internacional.

 √ Promocionarem la Taula de Cooperació, solidaritat, pau i drets humans, per a 
fixar les polítiques de cooperació i solidaritat del municipi. 

 √ Activarem mecanismes d’avaluació i seguiment de les actuacions dutes a ter-
me en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, 
per a aprendre i destacar les bones pràctiques que permetin millorar la qualitat 
de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar el grau de sensibilització.

ASSOCIACIONISME
 √ Revisarem el sistema de subvencions de clubs esportius i entitats diverses de 
la ciutat, tendint cap a un model de contracte programa que comprometi una 
relació bidireccional de compromisos i drets sostinguda en el temps. 

 √ Transformarem la formació a les entitats en assessorament constant i ajuda 
en la gestió, així com foment de la innovació.

 √ Estudiarem les diverses activitats que realitzen els ciutadans no associats per 
tal de que puguin esdevenir associatives i organitzades.

 √ Incorporarem a les xarxes de participació local les entitats o grups centrats 
en les accions contra la discriminació adreçades a dones, joves, persones 
migrades, gent gran, col·lectius desfavorits i la comunitat LGBTI+, assegu-
rant-los el suport municipal i reconeixent-los un paper d’interlocutors.

Establirem criteris ètics, 
socials i mediambientals 
en la compra pública



 √ Promourem que l’associacionisme sigui un element fonamental 
d’inclusió a través de la interacció. 

 √ Enfortirem la xarxa associativa i garantirem la interlocució i comu-
nicació amb les entitats i entre les entitats, així com la seva partici-
pació en els temes rellevants que afectin el municipi.

 √ Estudiarem la gratuïtat de muntar paradetes al carrer per part de 
les entitats en esdeveniments del municipi com el Festival Al Carrer 
o la Fira Medieval, entre d’altres.

 √ Repensarem la Mostra d’Entitats vinculada a la Fira de Sant Isidre. 

SEGURETAT
 √ Coordinarem l’activitat de la Guàrdia Urbana amb el Cos de Mossos 
d’Esquadra.

 √ Estudiarem la creació de la figura dels serenos. 

 √ Augmentarem la vigilància a la nit dels parcs de la ciutat per a vet-
llar pel descans dels veïns.

 √ Revisarem i actualitzarem els mitjans disponibles i condicions labo-
rals de la Policia Local.

 √ Analitzarem els punts negres de la ciutat en àmbits com els acci-
dents i l’incivisme i hi actuarem. 

 √ Coordinarem l’activitat de la Policia Local amb el Cos de Mossos 
d’Esquadra i el Servei de Vigilància del Parc Agrari per evitar roba-
toris. Emprarem, quan sigui possible, mesures per a regular i vigilar 
l’accés a la zona agrícola.

 √ Millorarem l’enllumenat dels carrers. 

 √ Implementarem les mesures de seguretat incloses al Protocol marc 
d’abordatge de les agressions sexistes i lgtbifòbiques als espais pú-
blics de Viladecans.

Estudiarem la creació  
de la figura dels serenos



EMPRENEDORIA, ECONOMIA SOCIAL  
I OCUPACIÓ DE QUALITAT

 √ Durem a terme programes de difusió de l’economia social i solidària 
per a augmentar el seu grau de coneixement entre els ciutadans i 
potenciarem un punt d’informació pels futurs emprenedors coope-
ratius tot orientant-los en la fórmula cooperativa.

 √ Fomentarem la cooperació entre empreses del territori, per així afa-
vorir i enfortir l’entramat econòmic local.

 √ Minimitzarem la morositat de les corporacions locals respecte als 
proveïdors com a primera política de promoció econòmica.

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

 √ Impulsarem i normalitzarem l’ús de clàusules socials en els concur-
sos i processos d’adjudicació de contractes públics, com a eines de 
promoció del treball de qualitat. 

 √ Realitzarem una auditoria del tipus de llocs de treball de Viladecans 
i prendrem mesures per garantir la qualitat laboral d’aquests. 

 √ Esbrinarem les competències de les persones aturades amb l’ob-
jectiu de millorar la seva ocupabilitat i procurar l’encaix amb les 
necessitats de les empreses establertes de la zona.

#FemValor



 √ Analitzarem les necessitats formatives de les persones i les empre-
ses per a millorar l’ocupabilitat a la nostra ciutat elaborant progra-
mes conjunts.

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

 √ Establirem ajuts a la contractació, afavorint les empreses que facin 
contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món 
laboral.

 √ Potenciarem les empreses d’inserció i integració laboral per a per-
sones vulnerables i discapacitades.

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

 √ Impulsarem noves fórmules de partenariat entre l’administració pú-
blica i les empreses de l’economia social –com per exemple en les 
escoles bressol- per a la gestió de serveis de responsabilitat pública, 
incentivant la cooperació i la coresponsabilitat pública i privada. 

 √ Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del muni-
cipi.

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

 √ Establirem punts on informar i assessorar en el terreny tècnic i fi-
nancer les persones que vulguin crear petites empreses de tipus 
associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació.

Vetllarem per la formació 
i la inserció laboral



PARC AGRARI
 √ Crearem una regidoria d’Agricultura, per a reconèixer el paper relle-
vant d’aquesta activitat en el territori de Viladecans.

 √ Reforçarem la interlocució amb els pagesos de Viladecans per a 
conèixer de primer mà els reptes i propostes del sector a través dels 
òrgans de participació del sector.

 √ Vetllarem, en coordinació amb el Consorci del Parc Agrari, per tenir 
un espai agrari endreçat, promovent la posada en cultiu dels sòls 
abandonats, i evitant usos i activitats que no s’han de permetre a  
la zona agrícola.

 √ Garantirem que El Parc Agrari sigui el polígon d’activitat econòmica 
que ha de ser i promourem la dinamització de l’activitat agrícola en 
coordinació amb el Parc Agrari i altres institucions i entitats.

 √ Promourem un ús social  i divulgatiu de la zona agrícola més en-
dreçat, en coordinació amb el Parc Agrari. Endreçarem i regularem 
la circulació de bicicletes i de visitants per a fer-la segura i compa-
tible amb l’activitat agrària.

 √ Repensarem la Fira de Sant Isidre com a veritable fira que posi en 
valor el producte del Parc Agrari. 

 √ Coordinarem l’activitat de la Policia Local amb el Cos de Mossos 
d’Esquadra i el Servei de Vigilància del Parc Agrari per evitar roba-
toris. Emprarem, quan sigui possible, mesures per regular i vigilar 
l’accés a la zona agrícola.

 √ Dinamitzarem el vincle entre pagesia, territori i productes per fer-ne 
un motiu d’orgull de ciutat, aprofitant les oportunitats existents per a 
activitats com restauració, menjadors escolars i venda de proximitat.

Crearem 
una regidoria d’Agricultura



 √ Vetllarem pel manteniment de les infraestructures de l’espai agrari, 
tant les que són responsabilitat de l’Ajuntament i es mantenen en 
coordinació amb el Parc Agrari, com les que són responsabilitat 
d’altres administracions, instant-les a fer el que pertoca –com per 
exemple: gestió de vegetació en infraestructures lineals com la via 
del tren, les carreteres, corredores, etc.

 √ Millorarem la coordinació entre administracions per gestionar la 
fauna salvatge i evitar així danys a les explotacions agràries.

 √ Participarem en el projecte Muntanyes del Baix per dinamitzar l’es-
pai forestal de Sant Ramon en coordinació amb la totalitat dels 16 
municipis de la comarca que integren aquest espai.  

 √ Promourem l’ús de la biomassa forestal de proximitat per dinamit-
zar la gestió forestal. 

INDÚSTRIA 
 √ Reforçarem el Polígon Industrial del Centre per tal que la seva acti-
vitat industrial ocupi el lloc que li pertoca.

 √ Incentivarem i facilitarem la incorporació de les empreses a les no-
ves tecnologies.

 √ Establirem i mantindrem una comunicació directa amb les princi-
pals indústries i empreses ubicades al municipi, a fi de definir les 
polítiques empresarials del municipi de forma conjunta i pactada.

 √ Garantirem que l’Ajuntament funcioni com un lobby (grup de pres-
sió) que protegirà la indústria local i les empreses establertes a la 
ciutat.

 √ Promourem la implantació d’empreses que representin activitats 
diferencials o de valor afegit per a intentar reduir l’atur mitjançant 
treball de qualitat.

 √ Assessorarem a empreses en la diagnosi per a conèixer el potencial 
d’integració d’eines de digitalització en els seus processos de pro-
ducció que els permetin guanyar competitivitat.

 √ Coordinarem el teixit empresarial local per a la generació de siner-
gies i per definir recursos formatius destinats a capacitar els treba-
lladors en la digitalització del sector industrial.

 √ Promourem la coordinació escola/empresa per a que els joves estu-
diants d’FP de Viladecans puguin fer pràctiques a empreses locals i 
així crearem futurs llocs de treball Km 0.



COMERÇ I HOSTALERIA
 √ Crearem un veritable eix comercial que esdevingui l’artèria principal 
del comerç de proximitat de la ciutat, alhora que dinamitzarem el 
comerç i l’hostaleria a tots els barris, atès que són eines fonamentals 
per a tenir una ciutat dinàmica i viva. 

 √ Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de co-
merciants dels municipis per a generar accions d’actuació conjuntes 
que dinamitzin el consum en els comerços de la ciutat i contrarestin 
els efectes de l’outlet. 

 √ Afavorirem la col·laboració del comerç i l’hostaleria en els esdeveni-
ments festius i culturals del municipi.  

 √ Impulsarem la dinamització, la modernització i la viabilitat econò-
mica dels mercats municipals en col·laboració amb els paradistes i 
recuperarem aquells que no estiguin en mans del consistori.

 √ Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes, 
i a d’altres esdeveniments promoguts per a les entitats locals de 
Viladecans; estudiant nous formats com una fira del Modernisme 
per a posar en valor el patrimoni municipal.

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

 √ Promourem la demanda i la comercialització de productes agraris 
i manufacturers autòctons mitjançant els comerços locals, i desen-
voluparem un pla de foment de la cultura de consum del producte 
fresc del parc agrari.

 √ Reduirem el cost de muntar paradetes dels comerciants al carrer 
en esdeveniments del municipi com el Festival Al Carrer o la Fira 
Medieval, entre d’altres.

 √ Quan es planifiquin obres públiques es tindrà en compte el seu 
possible impacte en el comerç i l’hostaleria i s’executaran minimit-
zant-ne els efectes negatius. 

 √ Revisarem el pla d’usos de la ciutat que data del 2012. 

 √ Reimplantarem el sistema de recollida de residus porta a porta als 
comerços i establiments de restauració.

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

Impulsarem i donarem 
suport al comerç de 
proximitat i l’hostaleria local



ESPAI PÚBLIC
 √ Repensarem el model de recollida de mobles per tal de reduir l’impacte que 
té actualment als nostres carrers. 

 √ Crearem una APP perquè els ciutadans puguin avisar de les incidències en 
el municipi.

 √ Prendrem mesures per a garantir un servei eficient de retirada de cotxes 
abandonats.

 √ Reimplantarem el sistema de recollida de residus porta a porta als comerços 
i establiments de restauració.

 √ Executarem el compromís de soterrament progressiu de línies elèctriques i 
telefòniques que transcorren pel nucli urbà. 

 √ Actualitzarem el pla d’accessibilitat municipal i adaptarem, en la mesura de 
les possibilitats, l’espai públic a aquest pla. Cal pensar en els desplaçaments 
a peu, en les persones grans, la mainada i la mobilitat de les persones amb 
mobilitat reduïda.

 √ Millorarem la il·luminació del carrers i barris de Viladecans.

 √ Pensarem i dissenyarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de 
manera que es puguin aconseguir espais integradors amb usos i activitats 
diverses, intergeneracionals i que fomentin la presència de gent diversa, i 
que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida 
quotidiana.

 √ Dignificarem l’espai públic com a contenidor de les relacions socials, pacifi-
cant-lo, on els vianants siguin l’actor principal i no com fins ara, que ho ha 
estat el transport privat.

#FemTerritori

Dignificarem
l’espai públic



 √ Omplirem la ciutat d’espais acollidors per a fomentar la cultura de 
l’espai públic compartit i la convivència.

 √ Estudiarem la instal·lació de punts de càrrega per a cotxes elèctrics, 
i establirem que aquests estiguin exempts de pagar la zona blava. 

 √ Afavorirem i assegurarem la creació i el bon manteniment dels es-
pais verds, tot concebent-los com a infraestructura ecològica que 
relliga la ciutat.

 √ Treballarem per a eliminar l’antiga plataforma d’espera per a taxis i 
autobusos de l’espai natural del Remolar. 

 √ Prendrem mesures per a fomentar l’art urbà, com establir parets on 
es faran grafitis o murals a través d’un procés de participació. 

 √ Estudiarem quin model de pàrquing d’autocaravanes és més adient 
per a la nostra ciutat i l’implementarem com a mesura de dinamit-
zació d’un turisme de qualitat. 

 √ Garantirem la feminització dels nous noms dels carrers, places i ins-
titucions públiques de la ciutat.

URBANISME
 √ Deixarem de considerar el nostre territori com un espai on construir 
constantment, i tindrem cura des d’aquell senyal de trànsit mal ubi-
cada fins al nostre patrimoni natural.

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

 √ Farem propostes urbanístiques encaminades a la renovació urbana: 
transformació d’usos i rehabilitació d’habitatges per tal de disminuir 
els creixements innecessaris.

 √ Afavorirem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a 
l’amplada dels carrers, procurant que no siguin inferiors a 1’5 metres 
a cada costat, i en cas de carrers de poca amplada tendir a conver-
tir-los en zones de preferència per a vianants.



 √ Garantirem la participació ciutadana en qualsevol procediment ur-
banístic, tal i com es va acordar via moció a instància d’ERC en base 
a l’experiència assolida amb el procés de modificació del Polígon 
Centre.

 √ Elaborarem un catàleg de patrimoni local per a preservar els béns 
en tots els vessants –històric, natural, arqueològic...–, fent una aten-
ció especial al patrimoni arquitectònic, entès des del paisatge i com 
a paisatge i no des de l’element singular, però també al patrimoni 
documental, etnogràfic i històric. 

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

 √ Redactarem mapes de soroll orientats a actuacions que tenen per 
objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està expo-
sada la població, tot preservant i millorant la qualitat acústica del 
territori i establint una ordenança que reguli sectors i horaris de 
baix nivell de soroll en les zones residencials del municipi.

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

 √ Estudiarem totes les possibilitats per a modificar i reduir l’impacte 
de l’actual Pla de Llevant.

 √ Implementarem les mesures que vam promoure per a la progressi-
va retirada de l’amiant a tota la ciutat. 

Vetllarem per l’embelliment 
del paisatge urbà



HABITATGE
 √ En les promocions públiques d’habitatge de lloguer donarem pre-
ferència als joves, la gent gran, les famílies monoparentals i els 
segments de població amb dificultats, per tal de garantir el dret a 
l’habitatge de tota la ciutadania.

 √ Treballarem per mantenir la titularitat de sòl municipal destinat a la 
promoció de l’habitatge protegit i farem habitatge de lloguer. 

 √ Fomentarem la incorporació al mercat d’habitatge dels pisos buits 
mitjançant incentius a la rehabilitació estructural i/o funcional.

 √ Aplicarem un control periòdic a les edificacions per a detectar ris-
cos pel mal estat dels edificis i prendrem mesures en el cas que 
sorgeixen problemes.

 √ Donarem a conèixer i promourem els ajuts per a la instal·lació d’as-
censors en els edificis que no en tenen i en millorarem l’accessibilitat.

 √ Disposarem d’una ordenança per a la millora del paisatge urbà que 
reguli aires condicionats, antenes, baixants i escomeses. 

 √ Impulsarem en els nous projectes urbanístics mesures de cohabitatge.

 √ Incentivarem programes per a compartir pis a Viladecans.

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

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

 √ Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen 
a frenar l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social, 
l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana.

 √ Implementarem els compromisos adoptats en la moció que vam 
promoure sobre habitatge, destacant que qualsevol promoció d’ha-
bitatge haurà de reservar com a mínim el 30% per a pisos de protec-
ció social i es reconvertiran aquells locals que no estiguin en eixos 
comercials en pisos de lloguer social.

Promourem 
habitatge públic



MOBILITAT
 √ Auditarem la ciutat per a revisar l’estat de la senyalització viària i 
millorar la seguretat.

 √ Establirem carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i 
ciclistes, eixamplarem voreres i crearem illes per a vianants.

 √ Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòni-
ques existents a Viladecans.

 √ Optimitzarem els temps dels semàfors per a vianants.

 √ Aplicarem la moció aprovada pel Ple municipal en relació als camins 
escolars segurs.

 √ Ampliarem els aparcaments dissuasius, principalment, el del baixa-
dor de Rodalies o d’altres propers al transport públic al centre.

 √ Reforçarem els serveis de transport públic, especialment, en horari 
nocturn pensant sobretot en les necessitats de la gent jove, instant 
a la Generalitat i a l’AMT a reforçar les línies Nitbus.

 √ Ubicarem més aparcaments per a bicicletes, repartits estratègica-
ment i amb videovigilància per evitar furts, i millorarem la senyalit-
zació per a bicicletes.

 √ Incorporarem bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels ser-
veis de l’Administració.

 √ Fomentarem i regularem l’ús de la bicicleta i els patinets elèctrics 
amb mesures que atorguin respecte per al vianant.

 √ Elaborarem un nou Pla de Mobilitat local amb la participació dels 
barris.

 √ Impulsarem tallers o seminaris per a la mobilitat als centres educa-
tius del municipi.

 √ Efectuarem estudis sobre els costos de la mobilitat local i intermu-
nicipal.

 √ Millorarem el carril bici a la platja.

 √ Negociarem amb la Generalitat el desdoblament de la sortida 50 de 
la C32, per donar un accés directe a ca n’Alemany.

Millorarem la seguretat viària 
donant prioritat als vianants



MEDI AMBIENT
 √ Protegirem tots els espais naturals de la ciutat, com les platges ver-
ges, el Remolar o el Montbaig, i en promourem el turisme respec-
tuós i sostenible. 

 √ Elaborarem un pla municipal d’usos d’aigua –amb especial èmfasi en 
la reutilització d’aigües depurades o de menor qualitat per a aquells 
usos que ho permeten- i una ordenança municipal per a l’estalvi d’ai-
gua, així com un Pla de mesures preventives per al manteniment de 
la qualitat dels recursos híbrids locals.

 √ Estudiarem la remunicipalització del servei de l’aigua. 

 √ Promourem el consum racional per contribuir a un canvi de cultura 
respecte als hàbits i les polítiques de reciclatge.

 √ Desenvoluparem un pla ciutadà per al residu zero que impliqui la 
ciutadania, les empreses i el comerç local per a avançar cap aquests 
objectius.

 √ Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per 
col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i re-
torn d’envasos.

 √ Recuperarem les mini-deixalleries i convertirem els panells informa-
tius de la ciutat en microdeixalleries.

Protegirem i posarem en valor 
els espais naturals de la ciutat



 √ Promourem modificacions en les instal·lacions i edificis municipals 
per anar incorporant criteris de sostenibilitat.

 √ Establirem bonificacions de l’import de circulació als vehicles que 
consumeixin exclusivament o prioritàriament energies renovables.

 √ Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics.

 √ Implementarem les mesures acordades en una declaració institu-
cional promoguda per Esquerra Republicana sobre l’eliminació del 
plàstic d’un sol ús a la ciutat. 

 √ Auditarem les despeses energètiques dels pressupostos municipals 
en matèria de subministraments i elaborarem un pla estratègic de 
millora i estalvi energètic del municipi.

 √ Elaborarem un pla de millora de l’enllumenat públic per a la re-
ducció de consum energètic i completarem l’adaptació a la llei de 
contaminació lumínica.

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

 √ Fomentarem amb normativa i subvencions la instal·lació de punts 
de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics, tant en apartaments 
públics com privats.

 √ Elaborarem un mapa local de potencial energètic renovable, per 
conèixer les potencialitats de Viladecans, prioritzant l’aprofitament 
solar, eòlic, la biomassa i, allà on s’escaigui, de la geotèrmia.

Aplicarem criteris 
de sostenibilitat en 
el funcionament de la ciutat



CULTURA
 √ Repensarem l’Ateneu d’Entitats Can Batllori perquè funcioni com a 
veritable ateneu i hi hagi un repartiment equitatiu de l’espai. 

 √ Construirem la segona biblioteca de la ciutat i estudiarem on ubi-
carem la biblioteca de barri que també caldria construir per complir 
amb el que estableix el Mapa de Lectura Pública.  

 √ Augmentarem l’horari d’obertura de la Biblioteca de Viladecans i 
ampliarem les sales d’estudi en els períodes d’exàmens. 

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

 √ Acompanyarem les entitats culturals en la creació del programa Vi-
ladecans per la lectura solidària. 

 √ Treballarem per recuperar les sales de cinema Lauren de manera 
que reobrin amb una oferta diversa –cinema d’autor, VOS i bloc-
kbusters, entre altres. Però reservarem algunes sales per conver-
tir-les en espais de trobada, celebració d’actes i on poder practicar 
arts escèniques per a entitats i col·lectius diversos. 

#FemPoble



 √ Ampliarem els horaris d’espais com la Torre Baró, i permetrem que 
les entitats hi puguin fer exposicions autogestionades, com la que 
fa l’Associació de Pessebristes al Nadal. 

 √ Vetllarem perquè tota la ciutadania que ho vulgui tingui accés als 
ensenyaments artístics, sent-ne una eina fonamental l’Ateneu de les 
Arts, que obrirem al barri Can Palmer. 

 √ Fomentarem i donarem suport –inclosos espais necessaris per as-
sajar o guardar material, amb la col·laboració dels grups i entitats 
locals, a les manifestacions de cultura popular i tradicional, especial-
ment les que ens siguin pròpies, així com també les de nova creació.

 √ Promourem la creació d’una comissió de Festes Majors. 

 √ Treballarem per tal que les fires de la ciutat tinguin un alt caràcter 
tradicional i artesà. 

 √ Potenciarem l’obra d’artistes i autors locals, exposant la seva obra 
als comerços de la ciutat, per exemple. 

 √ Promourem una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format 
digital i emprant les eines de difusió 2.0.

 √ Impulsarem un concurs amateur i professional de curtmetratges a 
Viladecans.

 √ Prendrem mesures per a fomentar l’art urbà, com establir parets on 
es faran grafitis o murals a través d’un procés de participació. 

 √ Crearem uns premis culturals anuals de la ciutat. 

 √ Prioritzarem que la dinamització d’esdeveniments de la ciutat i fes-
tes es dugui a terme per part d’entitats viladecanenques. Com el 
campament reial o l’espavilada del Mamut. 

Promourem una agenda 
cultural d’actes 
i esdeveniments a la ciutat



PATRIMONI
 √ Elaborarem un catàleg de patrimoni local per a preservar els béns 
des de totes les vessants -històrica, natural, arqueològica- parant 
especial atenció en el patrimoni arquitectònic entès com a paisatge 
i no com element singular, a més del patrimoni documental, etno-
gràfic i històric. Aprofitarem el catàleg per a prendre mesures de 
protecció d’elements amb valor històric i patrimonial.

 √ Dignificarem els jardins i el conjunt arquitectònic de la Torre Modo-
lell, en base a allò recollit en el procés participatiu.

 √ Elaborarem polítiques que estimulin les manifestacions de la cultu-
ra popular, la recuperació de la memòria històrica vinculada al mu-
nicipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni, material i 
immmaterial. 

 √ Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimo-
nials i culturals de la població. 

 √ Restaurarem i consolidarem els elements que han perdurat de l’an-
tiga Bòbila de Salesx.

 √ Recuperarem i restaurarem les coves-refugi de la Guerra Civil, per 
evitar-ne la desaparició.

 √ Elaborarem rutes patrimonials i senyalitzarem els edificis històrics 
amb informació àmplia sobre la seva importància, trets i història.

 √ Prendrem mesures de foment de la conservació del patrimoni ar-
quitectònic que és propietat privada.  

Aprovarem 
el catàleg 
de patrimoni local



ESPORTS
 √ Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base com a ele-
ment vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat, i els hi do-
narem suport i ajudes en base a criteris objectivables que fomentin 
l’equitat.

 √ Promourem l’activitat física i esportiva no federada entre els nois i 
noies, com a alternativa complementària per a aquells que no vul-
guin realitzar competicions, garantint així una oferta esportiva per 
a tots els joves de la ciutat. 

 √ Obrirem les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica 
esportiva de les entitats i de la ciutadania. 

 √ Desenvoluparem un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, 
mitjançant els clubs esportius i els centres educatius del municipi, 
entre altres.

 √ Promourem la pràctica esportiva, tant als centres municipals com 
als espais naturals de la ciutat. 

 √ Estudiarem on podem ubicar i construir una pista d’atletisme de 
competició sense impactar en els nostres espais naturals i saldarem 
el deute històric que té la ciutat amb aquest esport. 

 √ Recuperarem la piscina descoberta de Can Sellarés i dignificarem 
tot l’espai que l’envolta com a pol esportiu i social. 

 √ Programarem inversions adequades per al manteniment, la millora i 
l’adequació dels equipaments esportius de xarxa bàsica, evitant així 
que es deteriorin com fins ara. 

 √ Planificarem una xarxa d’instal·lacions esportives de barri, amb 
menys «catedrals» com l’Atrium o el Podium i més «esglésies» de 
proximitat com el malaguanyat Poliesportiu Municipal del Centre, 
objecte de l’especulació immobiliària.

 √ Fomentarem l’esport base femení i li donarem la mateixa importàn-
cia que a l’esport masculí, així com el suport equitatiu que es mereix.

 √ Convertirem la Nit de l’Esport en uns veritables premis anuals i una 
festa per al món de l’esport de la ciutat. 

 √ Millorarem la interlocució amb els clubs i entitats esportives, i crea-
rem un espai permanent de comunicació entre clubs i amb l’Ajun-
tament.

 √ Establirem criteris transparents i objectius de cessió d’instal·lacions 
a les entitats, amb el màxim consens possible. 

Potenciarem els clubs 
i l’esport de base com 
a element vertebrador



FAUNA URBANA
 √ Elaborarem un programa transversal i interdepartamental dins 
l’Ajuntament per a socialitzar la necessitat de l’adopció, el no aban-
donament i la tinença responsable dels animals de companyia.

 √ Promourem programes educatius proteccionistes i de tinença res-
ponsable adreçats als escolars.

 √ Modificarem l’Ordenança municipal de tinença d’animals amb la 
col·laboració de la ciutadania, per tal d’adaptar-la a les noves reali-
tats i actualitzar-la. 

 √ Estudiarem, de forma participativa, nous espais amb horaris con-
crets per a passejar amb els gossos deslligats. Aquesta implemen-
tació serà adequadament informada i senyalitzada per a tota la 
ciutadania.

 √ Crearem el Carnet de Tinença Cívica, que proporcionarà drets con-
crets a aquelles persones que practiquin una atenció respectuosa 
dels seus animals, com accés als espais on es permetrà dur els gos-
sos deslligats.

 √ Garantirem l’aplicació de la nova ordenança de gossos perillosos 
que vam promoure al Ple. 

 √ Controlarem les colònies de fauna urbana com els gats i els coloms 
a través de mesures respectuoses.

 √ Prendrem mesures de cura de les colònies de gats. 

 √ Analitzarem mecanismes no agressius amb la fauna per a protegir 
els edificis històrics.  

 √ Implantarem mesures que redueixin les femtes i orins de gossos a 
la ciutat de Viladecans, com una prova pilot de control genètic de 
les femtes. 

Impulsarem un Carnet de 
Tinença Cívica d’animals



 √ Estarem amatents perquè l’ampliació de l’Hospital promoguda pels 
consellers d’ERC de Salut segueixi l’evolució prevista. 

 √ Establirem rutes saludables senyalitzades, il·luminades i segures.

 √ Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció 
i prevenció que tinguin a veure amb la salut als centres educatius, 
al personal públic, a les entitats, etc.

 √ Fomentarem la creació de xarxes locals de salut pública i comuni-
tària amb participació de tots els actors municipals.

 √ Promourem la participació dels agents econòmics, socials, i espe-
cialments dels locals de lleure, perquè col·laborin en intervencions 
en l’àmbit de la salut.

 √ Dotarem convenientment els recursos destinats a la prevenció i a 
la promoció de la salut, especialment per a joves, gent gran, dones 
i nova ciutadania.

 √ Dissenyarem plans de salut comunitaris específics amb la partici-
pació ciutadana.

 √ Promourem xerrades informatives adreçades als pares i mares per  
a oferir eines d’educació en la salut dels seus fills.

 √ Actualitzarem els programes de prevenció i informació sobre la 
drogodepència, alcoholisme, tabaquisme i addiccions a noves tec-
nologies.

 √ Crearem un programa de foment de la bona alimentació conjun-
tament amb els serveis sanitaris, promovent mesures com la eli-
minació de màquines expenedores de productes de baixa qualitat 
alimentària. 

#FemSalut

Vetllarem pel 
compliment de les 
obres a l’Hospital



 √ Treballarem per l’impuls del model d’Educació 360 perquè l’educa-
ció va molt més enllà del que succeeix dins les aules. 

 √ Implementarem els camins escolars segurs que es van aprovar al 
Ple a iniciativa d’ERC però no s’han promogut. 

 √ Acompanyarem el procés de confluència i construcció de l’Escola 
Mediterrània i l’Institut Olímpia en un únic institut-escola. 

 √ Potenciarem i ampliarem els plans educatius d’entorn per a contri-
buir a donar resposta integrada i global a les necessitats educatives 
de tot l’alumnat, amb especial atenció als més fràgils. 

 √ Aconseguirem una distribució més equilibrada de l’alumnat mit-
jançant la participació de l’oficina municipal d’escolarització. 

 √ Informarem des dels serveis de primera acollida dels recursos edu-
catius formals i no formals, dels criteris de matriculació i de les for-
mes de participació en la comunitat educativa, promovent la par-
ticipació a les associacions de famílies d’alumnes de cada centre.

 √ Cooperarem amb les diverses institucions educatives per atendre 
de manera correcta i acurada l’alumnat d’educació especial.

 √ Millorarem la qualitat de l’oferta educativa d’activitats extraescolars 
de caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu -promovent el no fe-
derat, com a oferta complementària als clubs esportius- per a tot 
l’alumnat dels centres educatius, a través de la coordinació amb el 
suport de l’Ajuntament. 

 √ Coordinarem l’oferta de casals d’estiu -i altres vacances- per tal que 
aquesta sigui diversa i especialitzada, alhora que cobreixi totes les 
edats. 

 √ Crearem espais de trobada de les AMPA del municipi i els hi dona-
rem suport específic perquè puguin dur a terme la seva funció de 
millora del sistema educatiu a través de la seva participació activa. 

#FemEducació

Promourem el model 
Educació 360 més 
enllà de les aules



 √ Obrirem més les escoles i instituts fora d’horaris i calendari lectiu, 
consolidant programes com “Patis Oberts”.

 √ Incrementarem la col·laboració entre la Biblioteca de Viladecans -i 
les futures municipals que hi hagi- amb les biblioteques escolars.

 √ Incrementarem les propostes d’intervenció proactives en la lluita 
contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament.

 √ Treballarem per a potenciar la formació professional, ampliant 
l’oferta general de les diverses formacions professionalitzadores per 
a donar respostes contextualitzades tant a les necessitats de les 
persones com a les de les empreses, tot procurant que es puguin 
fer pràctiques a les empreses locals, com les dels nostres polígons.

 √ Considerarem les necessitats de les famílies i farem compatibles els 
requeriments laborals amb l’acollida dels infants als centres educa-
tius.

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

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

 √ Crearem programes de mentoria entre joves referents i alumnat en 
situació de vulnerabilitat social.

 √ Obrirem aules d’estudi assistit, activitats de reforç escolar i altres 
tipus d’activitats compensatòries a l’abast de tot l’alumnat en situa-
ció de vulnerabilitat.

 √ Incrementarem les xerrades i la formació a les AMPA i a les per-
sones educadores sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere, així 
com sobre models de famílies.

 √ Acompanyarem els centres educatius de la ciutat amb tots els pro-
grames i eines necessàries per a blindar una educació basada en 
la igualtat i que contempli una educació que contempli la diversitat 
familiar existent. 

Implementarem 
camins escolars segurs



 √ Inventarem un veritable Carnet Jove com a eina d’arrelament de la 
joventut a la nostra ciutat, en línia amb la nostra aposta per unes 
polítiques de joventut fetes per joves i per als joves.

 √ Crearem programes de mentoria entre joves referents i alumnat en 
situació de vulnerabilitat social.

 √ Garantirem que les entitats juvenils de la ciutat disposin de les con-
dicions necessàries per a realitzar la seva activitat, com locals per 
als agrupaments escoltes. 

 √ Fomentarem un parc d’habitatges compartits per a joves, amb me-
sures per a mancomunar serveis domèstics com rentadores, asse-
cadores, wifi, etc. 

 √ Incrementarem la centralització dels serveis juvenils al centre de 
recursos per a joves Can Xic, des d’on potenciarem la formació en-
caminada a millorar el coneixement del jovent sobre els diferents 
elements que han de tenir en compte a l’hora d’impulsar el seu 
propi projecte de vida: formació, habitatge, economia domèstica, 
hàbits alimentaris, etc.

#FemJoventut



 √ Fomentarem la cogestió de projectes i equipaments amb el jovent 
i les entitats juvenils, i sempre que sigui possible fomentarem la 
coresponsabilitat, tant del disseny dels projectes com dels esforços 
de la gestió i la realització i del manteniment en el cas dels equi-
paments.

 √ Garantirem que als programes educatius, socials i culturals es faci 
atenció a les sexualitats no normatives, tenint en compte la seva 
realitat social i promovent el respecte a la diversitat com a mesura 
per evitar l’assetjament -bullying- LGTBIfòbic. I que es faci formació 
sobre salut sexual i es proporcioni el material necessari sobre diver-
sitat afectiva, sexual i de gènere. 

 √ Actualitzarem els programes de prevenció i informació dirigits al 
jovent sobre la drogodependència, alcoholisme, tabaquisme i ad-
diccions a noves tecnologies, entre d’altres.

 √ Promourem un model alternatiu d’oci responsable amb la col·labo-
ració del jovent. 

 √ Estudiarem on i com implementar un hotel d’entitats per a joves 
amb elements d’autogestió. 

Fomentarem la cogestió  
de projectes i equipaments  
amb i per al jovent



 √ Farem una auditoria permanent amb els veïns per a seguir analit-
zant quines són les necessitats de cada barri, i establirem un pla de 
millores progressiu i dotat de pressupost. 

 √ Cuidarem els barris i treballarem perquè el creixement de la ciutat 
sigui sostenible sense necessitat de crear-ne de nous. Recosirem els 
barris perquè hi hagi més interrelació entre ells i es generin nous 
fluxos de vianants i noves dinàmiques.

 √ Crearem consells sectorials segons les necessitats, i promourem 
consells de barri per a crear dinàmiques i instruments de represen-
tació efectiva i activa de la ciutadania.

 √ Estudiarem la municipalització de la recollida de residus per a mi-
llorar-ne el servei. 

 √ Incrementarem la seguretat viària i trobarem solucions per a la mo-
bilitat. 

 √ Durem a terme mesures de control de femtes i orins de gossos, 
alhora que arranjarem les zones d’esbarjo i estudiarem nous espais 
per a animals de companyia. 

 √ Millorarem la il·luminació dels carrers. 

 √ Equilibrarem els serveis públics per barris amb la creació d’aquells 
que calen, com biblioteques o poliesportius. 

#FemBarri



 √ Replantarem arbrat retirat i les zones d’ombra i verdes.

 √ Farem rutes saludables senyalitzades i segures. 

 √ Prendrem mesures per a garantir un servei eficient de retirada de 
cotxes abandonats.

 √ Revisarem de forma progressiva el sistema de clavegueram per a 
solucionar els problemes d’inundacions. 

 √ Mantindrem neta la Riera de Sant Climent.

 √ Establirem un protocol d’acord amb els veïns que detalli com es 
reparteixen els drets i deures als passatges de la Torre Roja.

 √ Farem tot el possible perquè el Pla de Llevant no s’executi tal i com 
està actualment aprovat.

 √ Analitzarem com reduir el soroll a l’entorn de Pòdium i implemen-
tarem les solucions que trobem.

 √ Estudiarem una solució a la sortida d’aigua del Pòdium al camí del 
Torrent Fondo.

 √ Repensarem l’entorn de la Plaça Europa, tot donant un nou impuls 
al mercat municipal d’acord amb els paradistes.

 √ Implementarem el resultat del procés participatiu de remodelació 
dels Jardins de Magdalena Modolell.

 √ Revitalitzarem el Barri Antic mitjançant el comerç i l’atractiu patri-
monial com a centre de la ciutat. 

 √ Farem que la Rambla sigui per als vianants seguint allò acordat pels 
veïns i veïnes en el procés participatiu realitzat.

 √ Cuidarem l’estat de les voreres, ampliarem la seva accessibilitat i les 
mantindrem en bon estat -eliminant les males herbes, per exemple- 
de tots els barris de la ciutat. 

 √ Implantarem el servei de recollida porta a porta al barri de l’Alba-ro-
sa com a prova pilot per a altres zones del municipi. 



 √ Recuperarem el Casino d’Alba-rosa com a espai social per al barri.

 √ Aplicarem el compromís promogutper Esquerra i aprovat pel Ple de 
soterrar el cablejat, especialment en barris com Alba-rosa.

 √ Repensarem l’urbanisme per a generar espais de trobada als ca-
rrers i places.

 √ Connectarem millor els barris amb el centre de la ciutat a través del 
transport públic. 

 √ Recuperarem Can Sellarés com a pol esportiu i social d’aquesta 
zona de Viladecans, inclosa la piscina descoberta.

 √ Farem un pla especial de dinamització del comerç i l’hostaleria en 
aquells barris més desertitzats, com Poblat Roca, Can Palmer, Can 
Batllori o Can Guardiola. 

 √ Treballarem amb la comunitat veïnal per a solucionar els problemes 
existents de convivència mitjançant l’acció comunitària.

 √ Obrirem l’Ateneu de les Arts al barri Can Parlmer.

 √ Realitzarem un control constant de plagues -rates, paneroles (esca-
rabats) o vespes, entre altres- en aquelles zones on sigui necessari. 

 √ Garantirem que els serveis d’emergències poden accedir a tots els 
carrers de la ciutat i establirem un pla d’emergències que determini 
quin protocol seguir en aquells carrers on no sigui possible. 

Impulsarem el soterrament 
del cablejat aeri als carrers 
de la ciutat



 √ Netejarem els contenidors i farem que sempre estiguin ben col·lo-
cats.

 √ Arranjarem les rajoles de les zones de vianants perquè estiguin en 
bon estat.

 √ Prendrem mesures perquè els cotxes no puguin córrer en excés, 
com coixins berlinesos.

 √ Garantirem l’ampliació d’usos del Casal de Barri de l’Eixample re-
centment reformat.

 √ Revitalitzarem els patis interiors del Grup Sant Jordi i el Parc de la 
Marina.

 √ Augmentarem la seguretat viària a l’entorn de l’avinguda S.XXI.

 √ Mantindrem nets els terrenys sense construir.

 √ Millorarem els parcs infantils, els dotarem de personalitat pròpia i 
incrementarem el seu manteniment.

 √ Arranjarem les pistes de bàsquet del Parc de la Pau i garantirem la 
poda del parc.

 √ Solucionarem els problemes dels contenidors soterrats que hi ha a 
diversos punts de la ciutat. 

 √ Repensarem les fustes del Passeig de la Marina i la Riera de Sant 
Climent perquè no patinin quan plou. 

 √ Estudiarem com solucionar els problemes d’aparcament del Barri 
Montserratina. 

Revitalitzarem els patis 
interiors del Grup Sant Jordi
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