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1.- UNA ALTRA MANERA DE FER POLÍTICA:  
GOVERN OBERT, ÈTICA, TRANSPARÈNCIA I DEMOCRÀCIA 
PARTICIPATIVA. 
 

 
 

UN GOVERN OBERT PER UNA DEMOCRÀCIA OBERTA 

 
Fa quatre anys vam afirmar la voluntat d’obrir la democràcia local al conjunt de la ciutadania. 
Calia tornar la política a la ciutadania. A Vilafranca, això està per fer. La crisi del sistema 
tradicional de partits, la vella manera de fer política, la corrupció sistemàtica i generalitzada 
dins les velles estructures del poder, la irrupció de noves mentalitats, de nous moviments 
socials i de noves demandes socials, continuen plenament vigents. Per aquest motiu, pensem 
que cal seguir enfortint la democràcia, amb uns governs ètics, oberts, transparents i 
participatius. Si no ho fem, el descrèdit de la política i la desafecció de la ciutadania vers les 
seves institucions aniran en augment.   
 
El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania 
per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general per sobre dels 
interessos particulars o de grups. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la 
salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tothom al servei de la igualtat 
d’oportunitats. Una altra manera de fer política és possible. 
 
El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la 
transversalitat i la responsabilitat social. Reivindiquem així la construcció col·lectiva de 
polítiques públiques amb tot el conjunt de la ciutadania, amb les associacions i grups d’interès 
que s’hi relacionen. En qualsevol cas, però, aquesta concepció de la democràcia oberta ja 
esdevé natural en nosaltres, perquè la gent d’Esquerra Republicana, a diferència d’altres 
partits, considerem l’empoderament ciutadà i la democràcia participativa com a eines 
determinants per assolir l’objectiu polític més preuat del republicanisme: repartir el poder 
entre el màxim nombre de ciutadans possible i obrint la democràcia a tothom.  
 
El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà als 
ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de 
comptes, la participació i la cooperació. Els seus continguts principals són: 
 

• La transparència i el retiment de comptes: Obrir les dades públiques, oferir l’accés a la 
informació, elaborar informes, infografies i informar dels processos de presa de 
decisions. En definitiva, escoltar, explicar-se i trepitjar carrer. L’objectiu és 
proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques 
públiques. La transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant 
compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania. 

 

• La participació: Consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió de 
l’Ajuntament basat en la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment 
de la democràcia representativa. Establir la lògica republicana d’implicar tota la 
ciutadania en els processos de presa de les decisions que els afecten en la seva 
quotidianitat. 
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• La cooperació: Superar les barreres entre l’Ajuntament i la ciutadania i apostar per una 
gestió transversal del dia a dia del govern. Cal superar estructures piramidals dins 
l’organització municipal, establint la millora contínua com a guia d’acció i la gestió del 
talent com a criteri, establint polítiques de concertació entre l’Ajuntament i els agents 
socials i econòmics i amb la societat civil. Estimularem la col·laboració comunitària 
entre si i en relació amb la gestió d’equipaments i serveis municipals. 

 
ÈTICA I TRANSPARÈNCIA. 
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL MAL GOVERN. 
 
Vivim un moment històric clau sobre el futur de la democràcia al nostre país. L’actitud dels 
poders públics, especialment els locals, és determinant per configurar aquest futur. Cal 
assenyalar que el paper dels càrrecs públics i del personal al servei de l’administració pública 
en la gestió dels ajuntaments, essencial per al sistema democràtic per la seva proximitat a la 
ciutadania, és exercit en general amb sentit de la responsabilitat, voluntat de servei a la 
societat, transparència, eficàcia i dedicació màxima a les seves funcions públiques. 
 
Excepcionalment, a la nostra societat es produeixen fets que degraden i perjudiquen la 
democràcia i fan mal a la credibilitat de les institucions i dels representants polítics. Per tal 
d’evitar que el sistema democràtic hagi de suportar aquests casos de mala gestió o corrupció, 
l’única resposta possible és comprometre’s amb el bon funcionament de la democràcia local i 
aprofundir-hi mitjançant un model de gestió ètic, honest, participatiu i transparent. 
 
És imprescindible, doncs, per a la qualitat de la democràcia, seguir en tot moment aquestes 
pautes de comportament ètic tant per part dels membres corporatius com per part del 
personal al servei de l’administració, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania un compromís de 
complir, no solament amb les obligacions previstes a les lleis, sinó també d’inspirar les seves 
actuacions per clars principis republicans.  
 
Mantenim el nostre compromís ferm amb la qualitat democràtica, la participació ciutadana i el 
bon govern. La Llei catalana 19/2014 sobre transparència, accés a la informació i bon govern 
ha posat les bases per exercir-lo. Ens comprometem a aplicar-la sense dilació, no sols per 
complir-la sinó com a instrument per anar més enllà cap a l’excel·lència dels ajuntaments 
republicans. 
 
En aquest sentit, ens comprometem a impulsar les mesures següents: 
 

• Crear una “Regidoria de Transparència, participació i drets” que desplegui de 
manera consensuada i compartida amb la ciutadania, les eines i mecanismes 
adients per a garantir aquests valors de manera transversal a les diferents àrees de 
l’ajuntament, amb una visió global.  

• Compromís de temps de resposta a totes les peticions i escrits dels ciutadans, en 
un termini màxim d’un mes.  

• Crear mecanismes de supervisió i d’atenció de queixes de la ciutadania.   

• Limitar els mandats municipals i racionalització de les retribucions dels càrrecs 
electes.   
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• Crear una App per a mòbil i tablets on es pugui consultar en tot moment el 
pressupost de l’ajuntament, l’estat d’execució, les retribucions polítiques, els cost 
de les principals obres, etc.  

• Dues vegades l’any, rendició de comptes sobre l’estat de la vila, de les execucions 
de les actuacions municipals o sobre l’estat del pressupost, en audiència pública.  

• Presentació, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de cada 
exercici pressupostari, un informe de les principals actuacions dutes a terme que 
ha de contenir almenys: el grau de desenvolupament del programa d’actuació 
municipal, la llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu 
cost, la valoració de la situació de les inversions desenvolupades i les desviacions 
pressupostàries i els mecanismes de correcció utilitzats. 

• Impulsar que les empreses municipals i els organismes autònoms (Institut 
Municipal de Formació, Fundació Vinseum, etc.) difonguin de manera periòdica i 
actualitzada tota aquella informació institucional, organitzativa i de planificació, 
jurídica, econòmica, pressupostària i estadística, rellevant. 

• Elaboració d’un codi ètic, de bon govern i de conducta que reguli els 
comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, personal directiu i càrrecs 
de confiança, la relació del govern amb el personal treballador i les relacions de 
l’ajuntament amb la ciutadania. Aquest codi haurà de ser dut a terme de manera 
consensuada i participativa en el si de la corporació i haurà de tenir mecanismes de 
seguiment, regulació i avaluació. 

• Impulsar un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans 
públics, incloent-hi regals institucionals i convits institucionals. Supressió de les 
targetes de crèdit de què gaudeixin càrrecs institucionals o d’organismes 
municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa dels viatges oficials. 

• Publicació periòdica de la informació sobre el funcionament del govern i de 
l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda per 
la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible. 

• Utilització de manera prioritària els mitjans telemàtics de manera complementària 
a la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la transparència 
municipal, la rendició de comptes, la informació pública i la participació ciutadana. 

• Establir pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública, com a eina per 
ajudar al govern, a les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en 
l’àmbit de la contractació pública. Es tracta d’un procés que inclou un acord signat 
entre un govern i tots els licitadors en qualsevol contracte de l’Administració. El 
pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap de les parts del 
contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborn, ni participarà en conxorxa 
amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els licitadors estaran obligats 
a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que guardin relació amb 
el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat genera un risc d’exclusió 
permanent del licitador.  

• Plataforma electrònica pública i centralització de les compres. Significa la 
centralització de les compres de l’ajuntament mitjançant una plataforma 
electrònica pública per garantir la transparència de totes les compres. Aquesta 
centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos de corrupció, promou la 
simplificació en la contractació i en disminueix els costos i permet unificar la 
demanda de necessitats. A més, tot el procés és públic i els ciutadans poden fer-ne 
el seguiment mitjançant plataformes electròniques.   

• Taules de contractació d’obres i serveis, obertes a la representació ciutadana i als 
mitjans de comunicació.   
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• Compromís d’especial visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació de 
concursos d’obres i serveis.   

• Compromís de visualització dels criteris d’atorgament de subvencions i publicació 
de les entitats subvencionades i de l’import corresponent. Rendiment de comptes 
de la destinació i de les actuacions de les entitats subvencionades.  

• Compromís de publicitat, a la web o en els mitjans públics municipals, de la 
convocatòria de places per a nous contractes a l’Administració.  

• Assegurar que els mitjans públics al servei de la ciutadania reflecteixin la 
pluralitat política i social del municipi, garantint la professionalitat i la 
independència. En aquest sentit, vetllarem per a que es respecti allò que defineix 
en el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.   

• Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i 
l’ajuntament.  

• Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns de la Vegueria Penedès, com 
a mesura per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la prestació de serveis 
públics municipals. En aquest sentit proposem crear una plataforma on-line 
d’intercanvi de béns entre ajuntaments entre tots aquells ens que en vulguin 
formar part. 

 

QUALITAT DEMOCRÀTICA I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA. 

 
Els ajuntaments republicans són i han de ser el mirall on es veuen reflectits els valors del que 
ha de ser i serà la República Catalana. Els nostres valors republicans són constructors d’una 
ciutadania lliure, culta, crítica, participativa, responsable i compromesa, que vetlla per l’interès 
general i el bé comú i que combat les situacions de privilegi, domini, desigualtat i discriminació. 
Una societat de dones i homes lliures, en igualtat de condicions, compromesos a construir una 
societat més justa i solidària.  
 
Des de l’Ajuntament de Vilafranca volem implementar una altra manera de fer política basada 
en el dret a decidir i en la democràcia participativa i col·laborativa, en què tota la ciutadania es 
faci corresponsable de la gestió de la vila. Volem que la societat vagi guanyant espais de 
sobirania en l’exercici diari de la democràcia. Les ciutats i els pobles són, per definició, espais 
de convivència i de construcció de ciutadania col·laborativa en benefici de l’interès comú. 
 
Parlar de participació en una democràcia podria semblar un absurd, si no fos perquè les 
mateixes democràcies representatives tenen també les seves limitacions i, sobretot, 
necessiten ser permanentment validades per les persones a qui pretenen representar i servir.  
En un context de manca de credibilitat de l’acció política, és imprescindible que des de l’àmbit 
municipal es potenciïn i revitalitzin tots els espais i fórmules participatives que promocionin, 
facilitin i corresponsabilitzin el conjunt de la ciutadania en els afers públics de la seva 
comunitat. 
 
La implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre 
anys dels seus representants a l’Ajuntament. En aquest sentit, el model de democràcia 
representativa en l’àmbit municipal, s’ha mostrat limitat. Per això la ciutadania reclama 
participar en els afers que afecten en la quotidianitat de les persones, reclamen fer sentir la 
seva veu, d’una manera immediata, directa i sense intermediaris.  
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La gent vol exercir el seu propi dret a decidir, entès com el dret que té la ciutadania a decidir-
ho tot, pel que fa a l’esfera de la vida pública, de manera col·lectiva, lliure i democràtica.  
 
Per això des d’Esquerra Republicana optem de manera decidida, per la democràcia 
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa, una 
democràcia que accepti i reconegui més protagonisme de la ciutadania en la construcció 
col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’afecten.  
 
La implicació de la ciutadania en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i del 
sentiment de pertinença de la comunitat. La participació ciutadana, com a dret fonamental de 
la ciutadania i principi inspirador de l’administració municipal, és un eix  estructural dels 
ajuntaments republicans i ha de guiar les nostres actuacions, especialment aquelles que estan 
relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva 
quotidianitat. 
 
En aquest sentit, també val la pena fer esment que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat reconeix el dret de tothom “a la ciutat”, entesa com a espai de participació 
democràtica i lloc de convivència i de realització humana; i, en particular, afirma el dret a la 
participació política, el dret d’associació, de reunió i de manifestació, i el dret a la informació, 
sense discriminació de cap tipus.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Promoure un Acord de Ciutat per a la millora democràtica que aplegui el Ple 
municipal, actors socioeconòmics i la ciutadania i que revisi els òrgans i instruments 
presents amb vista a la seva adaptació a la nova realitat.  

• Promoure Acords de Ciutats en la resta de qüestions estratègiques, que defineixin les 
polítiques a mitjà i llarg termini de la ciutat, en qüestions tan vitals com la política 
d’habitatge, de mobilitat, econòmica, de promoció del comerç, la planificació dels 
equipaments, etc.  

• Establir com a eina de participació de la ciutadania les consultes populars per tal de 
validar projectes d’especial interès per la ciutat o un barri determinat.  

• Promoure jornades formatives o tallers sobre democràcia participativa, democràcia 
interna en les organitzacions, fases dels pressupostos participatius, etc. 

• Promoure la participació de la ciutadania en les diverses formes d'associacionisme, i 
revisar els mecanismes de creació per facilitar l'aflorament de noves realitats 
organitzades. 

• Realitzar cada 6 mesos una audiència pública per a donar comptes de l’estat de la vila, 
de l’estat del pressupost i de la feina realitzada o de les qüestions pendents. Els 
projectes emblemàtics, a més de planificar-los, explicar-los a la ciutadania i executar-
los, cal que siguin avaluats sobre el grau de compliment i dels resultats obtinguts, amb 
responsabilitat i transparència.  

• Implementar els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en la 
seva avaluació posterior, per exemple, que els veïns i veïnes decideixin en què invertir 
en el seu barri una part del pressupost (50.000€/barri).  Per poder garantir l’èxit 
d’aquesta proposta han de comptar amb participació plural i deliberació democràtica. 
En aquest sentit, pot ser positiu que comptin amb l’aval de les entitats de la societat 
civil organitzada, així com dels sectors clau de la vida municipal, com són els educatius, 
de la salut, de la cultura, de l’esport, de l’empresa, etc.  
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• Impulsar iniciatives d’acció comunitària: millora de barris, processos d’iniciativa 
ciutadana i d’empoderament ciutadà. 

 
 

• Desenvolupar polítiques de democració 2.0 i govern obert, amb consultes i enquestes 
on-line com instruments de participació paral·lels a la partícipació física. En aquest 
sentit, els processos participatius tindran també un espai web que complementarà els 
debats físics, perquè la ciutadania pugui fer-ne el seguiment i aportacions.  

• Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil (per exemple al 
Local de Joves La Nau) i elaborar plans d’usos i serveis dels equipaments municipals i 
dels centres escolars del municipi, en resposta a la necessitat d’obrir-los al seu entorn 
i ser un element central de la participació ciutadana.  

• Elaboració participativa i consensuada dels criteris i barems de les subvencions i la 
rendició de comptes. 

• Crear el Consell de Ciutat com a òrgan representatiu  - no electe – que tindrà com a 
objectiu assessorar a la corporació municipal i analitzar les polítiques públiques 
municipals.  

• Revisar les dinàmiques dels actuals Consells Municipals per reformular-los amb 
l’objectiu que esdevinguin espais de representació efectiva i activa de la ciutadania i de 
consulta per a l’acció municipal. Els Consells Municipals han de passar de ser ens 
informatius, a prendre més rellevància en l’acció política, han de ser vinculants 
políticament. 

• Revisar el reglament d’organització municipal (ROM), amb vista a adaptar-lo a les 
noves necessitats i donar la flexibilitat suficient per incorporar elements de 
democràcia deliberativa i directa i més implicació de la societat civil organitzada i la 
ciutadania en general a la política municipal.  

• Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació 
en els temes rellevants que afecten el municipi, amb especial sensibilitat per les 
reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i beneficien el conjunt de la 
població.   

• Política clara de comunicació municipal. “Sense informació no hi ha participació”.  
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2.- LA JUSTÍCIA SOCIAL PRINCIPI ORIENTADOR DE L’ACTUACIÓ 
DELS MUNICIPIS REPUBLICANS. 
 
Necessitem polítiques valentes per garantir els drets més elementals, com el dret a l’habitatge 
i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels interessos dels 
oligopolis. Els municipis republicans entenem la progressivitat fiscal com una eina de 
redistribució social i garanteixen l’accés universal als serveis públics. 

 

DONES. ELS MUNICIPIS REPUBLICANS DE LA IGUALTAT 
ENTRE DONES I HOMES. 
 
La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que 
comparteixin les responsabilitats, en la qual es garanteixi l’accés de les dones en tots els 
àmbits de representació i presa de decisions. Des de la nostra ciutat, hem de vetllar per fer 
efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i 
professional, i evitar qualsevol discriminació per raó de gènere o de dependència per raons 
socioeconòmiques.  
Volem fer de Vilafranca, un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i un marc de 
creixement personal i professional.  

LA LLUITA CONTRA LA PRECARITZACIÓ I LA POBRESA FEMENINES. 
 
Actualment les dones continuem sent discriminades en el món laboral. La bretxa o 
discriminació salarial es manté a l’entorn del 25% (cobrem una quarta part menys que els 
homes per fer el mateix treball); assumim més del 80% de la parcialitat –no desitjada– en les 
jornades laborals per poder tenir cura d’infants, gent gran i dependents; patim una taxa d’atur 
superior a la dels homes; tenim dificultats d’accés a la progressió en la carrera professional, 
etc.  
 
Tot això impacta en unes pensions d’una mitjana del 35% inferiors a les dels homes al final de 
la carrera professional, i l’atur, la precarització i fins i tot la pobresa per a les dones 
treballadores.  
 
Cal que des de Vilafranca plantegem polítiques de formació i ocupació que garanteixin l’accés 
de les dones a llocs de treball en igualtat de condicions, cal facilitar l’accés de les dones al 
treball mitjançant la prestació del servei de llar d’infants i cura de les persones dependents, cal 
que els serveis locals de promoció econòmica, inserció laboral i serveis socials vetllin 
especialment perquè les dones de qualsevol edat, formació i condició puguin viure del seu 
treball i gaudir d’independència econòmica. 
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GARANTIA DE PARITAT I D’ACCÉS A LES DONES A TOTS ELS ÀMBITS DE 
REPRESENTACIÓ I PRESA DE DECISIONS. 
 
Tot i que la Llei 17/20105 d’igualtat efectiva de dones i homes així ho disposa, la presència real 
de dones en els àmbits de visualització pública, representació i presa de decisions encara és 
molt minoritària. I encara avui, malgrat tot, hi ha una manca clamorosa de models de 
referència femenins en tots els àmbits. És per això que, tal com prescriu el Pla per la Igualtat 
d’Esquerra Republicana, que des de Vilafranca cal actualitzar el Pla Local d’Igualtat per vetllar 
la paritat en tots els àmbits de l’Ajuntament, com ara en l’organització del treball, i en el 
conjunt de les activitats municipals.  
 
Igualment, i assumint el paper referencial que té l’Ajuntament per a les empreses, el tercer 
sector i les entitats, veiem necessari implementar mesures d’igualtat als proveïdors, 
col·laboradors i beneficiaris de recursos públics amb els quals es relacioni el govern municipal. 
Per això, cal revisar les ordenances municipals i el Reglament Orgànic Municipal d’acord amb la 
Llei 17/2015 per tal de garantir la igualtat efectiva en tots els òrgans municipals i aquells en els 
quals l’Ajuntament participi.  

FORMACIÓ DEL PERSONAL MUNICIPAL I LA POBLACIÓ EN GENERAL. 
 
Per tal de garantir la correcta mirada de gènere en el disseny i la implementació de tota la 
política pública local, i aquella que sigui finançada amb recursos públics, realitzarem cursos 
generalistes i de caire sectorial a tot el personal municipal. Tots els àmbits de l’Ajuntament han 
d’incorporar la mirada de gènere. També vetllarem per un ús no sexista del llenguatge en 
l’atenció al públic i totes les comunicacions municipals, així com en l’ús d’imatges i dissenys 
destinats a la publicitat i comunicació institucional.  

L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. 
 
El nostre municipi han de ser un espai segur i lliure de violències masclistes. Hem de treballar 
amb els centres educatius i tot el món associatiu per tal de donar eines de prevenció i detecció 
de violència masclista de qualsevol tipus en qualsevol àmbit. Per això, cal consolidar i ampliar 
el bon funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), disposar de més 
recursos per l’assistència i acolliment de dones i infants víctimes de violència masclista, i 
garantir els protocols d’acompanyament.  
 
Cal prioritzar la formació específica per a aquells professionals que puguin detectar o atendre 
víctimes de violència masclista, i de manera molt especial, per a les policies locals. I cal vetllar 
perquè la planificació urbanística, el transport públic, les activitats esportives i lúdiques siguin 
espais segurs per a les dones en particular i per al conjunt de la població en general. 

LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN TOTS ELS ÀMBITS DE LA 
CIUTAT I LA CORRESPONSABILITAT, PER FER LA CIUTAT MÉS AMABLE 
PELS INFANTS I LES FAMÍLIES. 
 
Els infants són la garantia de la vida dels pobles i la sostenibilitat del nostre sistema social, 
cultural i econòmic. Cal convertir la nostra ciutat en un espai en el que pares i mares puguin 
gaudir d’una vida social corresponsable, dividint amb igualtat les tasques de cura. Això 
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significa, entre d’altres, incloure la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la gestió de la 
ciutat: urbanisme, mobilitat, seguretat, educació, cultura, sanitat.  
 
Cal pensar en horaris de les activitats públiques que convidin a la participació igualitària de 
dones i homes, en la conciliació, en espais de jocs per als infants en la via pública i els espais 
públics, en transports municipals que pensin en persones de totes les edats i amb tota mena 
de condicions: del cotxet infantil al caminador o cadira de rodes. Cal pensar i visibilitzar tota 
mena de famílies i que els nostres municipis siguin llocs on viure a totes les edats de la vida de 
manera agradable i en condicions d’igualtat.  

 
Amb l’objectiu de fer de Vilafranca una ciutat feminista, ens comprometem a: 
 

• Elaborar el pressupost municipal amb perspectiva de gènere: això no significa 
realitzar uns pressupostos separats per a dones, ni assignar la mateixa quantia per a 
homes i per a dones, ni que el nombre de beneficiaris sigui igual d’homes que de 
dones, sinó que el seu disseny cobreixi de manera eficient les diferents necessitats de 
les persones, homes i dones, a qui va adreçat. 

• Implantar progressivament el Pla Local d’Igualtat de la ciutat.  

• Dotar de més recursos al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). 

• Elaborar periòdicament informes de diagnòstic sobre la situació de les dones i la 
violència masclista al municipi a través de dades de domini públic i accessible. Les 
dades s’haurien de recopilar mitjançant la participació de diferents entitats i 
institucions implicades en l’atenció a aquest tipus de violència (policia, serveis socials, 
centres comunitaris, centres sanitaris, estaments judicials, organitzacions socials, etc.) 
tenint cura de que les dades recollides inclouen la diversitat de les dones de la ciutat 
segons l’edat, la identitat sexual i de gènere, l’origen i l’ètnia. 

• Implantar el Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual en espais 

d’oci i de lleure. 

• Lluitar per l’erradicació de la violència masclista en totes les seves formes i promoure 
un gran pacte social. Definir protocols clars d’actuació en casos de situacions 
d’assetjament sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar també a 
nivell preventiu.  

• Preveure mecanismes d’allotjament i acollida per a dones i infants víctimes de 
violència masclista.  

 

• Elaborar una Auditoria de Seguretat Urbana que afavoreixi la visibilitat espacial i que 
tracti entre d’altres qüestions: la Il·luminació de vianants de manera contínua 
distribuïda de manera homogènia i sense obstruccions, l’eliminació o adequació 
d’espais amb racons, àrees amagades, sense visibilitat o abandonades, l’adaptació del 
mobiliari urbà, vegetació o altres elements que entorpeixin les línies de visió (per 
exemple, parades de transport públic i sortides d’aparcaments públics transparents), 
etc. 

• Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques 
municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, 
atenció a la diversitat, fiscalitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals, entre 
d’altres. 

• Crear una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència masclista perquè 
puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència 
masclista entre el col·lectiu de gent jove. 



PROGRAMA MUNICIPAL 2019 ERC VILAFRANCA 12 
 
 
 

• Vetllar per a que als esdeveniments festius de la vila (Fires de Maig, Festa Major, 
Carnaval, etc.) no s’escoltin cançons amb contingut masclista i ofensiu vers la dona, 
sigui de l'estil que sigui. 

• Dissenyar una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin 
solitud i abandonament: pla de teleassistència, assistència domiciliària, suport a les 
entitats de gent gran, suport als equipaments municipals de gent gran, 
acompanyaments, activitats transversals, etc. 

• Incorporar la visió de gènere en els procediments de contractació pública i garantir 
que aquests recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes condicions laborals i 
salarials dignes. Incorporar també la perspectiva de gènere en els temaris i plecs 
administratius.  

• Implementar un nomenclàtor que representi a la comunitat tenint en compte la 
visibilitat simbòlica de les dones en l’espai públic. Reconeixent i ressaltant el paper de 
les dones i les seves contribucions a la societat i a la vida quotidiana de la comunitat, a 
través dels noms d’edificis, carrers, places, parcs i equipaments, d’escultures, murals o 
altres elements ornamentals 

• Generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les contribucions de 
les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les dones creadores o 
dedicades a la ciència o a la tecnologia.  

• Fomentar, visibilitzar i reconèixer institucionalment l’esport de base femení. 

• Utilitzar senyalització no sexista i diversa.  

• Regular imatges i textos en l’espai públic per evitar continguts sexistes i discriminatoris 
(comunicació no sexista). 

• Promoure la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal. 

• Fer de Vilafranca una ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de 
l’educació formal i no formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida 
orientades a assolir la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la 
diferència. 

• Redefinir els espais públics i de joc de la ciutat per convertir-los en veritables eixos 
veïnals, i de lleure per a infants i famílies. 

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

• Promoure la participació paritària de les dones en tots els espais de participació 
municipals.  

• Revisar les ordenances municipals i el Reglament Orgànic Municipal d’acord amb la Llei 
17/2015 per tal de garantir la igualtat efectiva en tots els òrgans municipals cercant la 
paritat a els organismes i entitats de la ciutat. 

• Incentivar que en àmbits no institucionals participatius també sigui així. 

• Formar en perspectiva de gènere i violència masclista tota la plantilla municipal i 
molt especialment el personal que treballa atenent les persones. 

• Donar suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la 
prevenció, detecció i reparació de la violència masclista. 

• Avançar cap a flexibilitats horàries i de permisos laborals paritaris i intransferibles 
que permetin la corresponsabilitat familiar. Impulsar pactes locals que permetin 
conciliar el temps de cura, amb el temps del treball assalariat, amb la necessitat de 
temps personal i que afavoreixin la coresponsabilitat. 

• Promoure la participació de les dones mitjançant un Consell Municipal de les Dones o 
altres grups de treball. 
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• Promoure la creació d’espais de trobada de les dones del municipi per desenvolupar 
activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències. 

• Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, 
vetllant per assolir una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de 
comunicació, a tots els àmbits i sectors comunicatius. 

• Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a 
element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que 
s’hi dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per difondre conjuntament 
la necessitat i la rellevància dels treballs de cura.  

• Commemorar les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les 
Dones, i d’altres que els municipis considerin adequades.  

• Donar compliment estricte a la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 
aprovada pel Parlament de Catalunya.  

 

CIUTADANIA I DIVERSITAT. ELS REPUBLICANS DE LA IGUALTAT  
ENTRE DONES I HOMES. 
 
UNA REPÚBLICA CATALANA PER A UNA SOCIETAT DIVERSA 
 
La República Catalana i Vilafranca es reconeixeran com una societat diversa, garantint els 
mateixos drets i oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme 
com a riquesa del país i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb 
els valors republicans i els drets humans. Una República i una Vilafranca laica amb llibertat de 
creences i conviccions, on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la 
diversitat sigui viscuda i entesa com una realitat i una riquesa. 

PROMOURE LA INTERCULTURALITAT PER VIURE CONJUNTAMENT ELS 
QUE SOM DIFERENTS 
 
L’objectiu de la política de gestió de la diversitat, basada en l’interculturalitat, serà 
desenvolupar una cultura cívica comuna basada en els valors de la democràcia, la llibertat i els 
drets humans, tot fomentant les polítiques d’inclusió, la interacció entre les persones de 
diferents orígens culturals que vivim junts, el coneixement i el reconeixement de la diversitat, 
per tal d’assolir la identificació i el sentit de pertinença de totes les persones que viuen a 
Catalunya amb la societat catalana. 

DISSENY DE L’ITINERARI DE L’ACOLLIDA, L’ACOMODACIÓ I L’ACCÉS A LA 
CIUTADANIA 
 
Una nova Vilafranca on el passat mai pugui hipotecar el futur per l’ascendència i on l’esforç 

d’implicar-se, de participar i de compartir una cultura comuna es valori com a contracte amb el 
país d’acollida. Cal facilitar una gestió àgil del fenomen de la immigració i l’emigració 
internacionals i garantir la meritocràcia republicana i equitativa en la gestió dels fluxos 
migratoris. 
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REGULACIÓ DELS FLUXOS MIGRATORIS I MUNICIPI 
 
El moviment de població ha estat la primera de les globalitzacions des que existeix la 
humanitat. Les fronteres són barreres artificialment creades que difícilment podran impedir les 
migracions mentre persisteixi tanta desigualtat i tants conflictes bèl·lics. Una regulació racional 
dels fluxos migratoris des d’una perspectiva real i objectiva de les causes de les migracions és 
imprescindible per a la bona gestió de les entrades i sortides. 
 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar pel que fa a l’acollida:  
 

• Creació del servei de primera acollida, per augmentar el nombre de noves persones 
empadronades que s’inscriuen al servei. Aquest servei hauria d’incloure una entrevista 
inicial, formació en llengua catalana, mercat de treball i coneixement del municipi i de 
la societat catalana i una posterior derivació a altres serveis si és necessari. 

• Realització de sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones 
empadronades presidides per l’alcaldessa o alcalde, participades per les persones 
responsables dels serveis públics i les entitats principals del municipi. 

• Implementar programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida on entre 
els mentors hi hagi persones de diversos orígens. 

• Estendre les actuacions d’acollida, especialment les lingüístiques, a totes les 
persones immigrades que en el moment de l’arribada no les van rebre. 

 
Pel que fa al reagrupament familiar: 
 

• Agilitzar el procediment de  l’informe d’adequació de l’habitatge que se sol·licita per 
al reagrupament familiar per engegar un procés d’acollida específic per a persones 
reagrupadores i un altre per a persones reagrupades. 

• Impulsar un programa d’acompanyament al reagrupament per a la persona 
reagrupadora que serveixi per donar-li l’assessorament jurídic necessari, sensibilitzar 
de l’oportunitat de millorar coneixements lingüístics, preparar la retrobada i l’arribada 
dels familiars des dels àmbits de la salut, l’educació i el treball, entre d’altres. 

• Acompanyament a la persona reagrupada: informació prèvia a l’arribada, accés al 
servei de primera acollida, a l’educació i als serveis de salut, a la formació i inserció 
laboral, a la participació en grups juvenils, de dones o entitats del municipi, a la 
participació en grups d’iguals per a l’ajuda mútua, etc. 

 
Pel que fa a l’arrelament social: 
 

• Obrir les portes de l’Ajuntament un dissabte al mes perquè les persones que 
treballen entre setmana o són internes tinguin la possibilitat de fer tots els tràmits 
vinculats a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

• Desenvolupar programes d’inserció laboral, conjuntament amb els possibles 
ocupadors, per donar a conèixer la possibilitat de reclutar treballadors i treballadores a 
través de l’arrelament social. 

• Agilitzar els tràmits de l’informe de l’arrelament social, escurçant els temps d’espera. 
 
Pel que fa a l’acollida i coneixement del món laboral: 
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• Promoure la participació de les persones immigrades en les organitzacions sindicals i 
a les eleccions sindicals. 

• Fomentar la participació en l’associacionisme empresarial i, en particular, del comerç, 
per part de persones empresàries d’origen immigrat. 

• Promoure l’establiment de plans d’ocupació adreçats a persones estrangeres sense 
autorització administrativa, amb una atenció especial a les dones i les persones amb 
càrregues familiars, perquè puguin accedir a la regularitat administrativa. 

• Desenvolupar un programa de suport a les treballadores de les cures que inclogui 
formació en drets laborals i en prevenció de la violència masclista, capacitació 
professional, prevenció de riscos laborals, salut laboral, assessoria jurídica i, 
especialment per a les que treballen en règim d’internes, activitats per a la interacció i 
la sociabilitat. 

 
Pel que fa a la igualtat d’oportunitats i no discriminació: 
 

• Dur a terme programes específics per a la inserció laboral de les persones 
reagrupades, en especial de les dones. 

• Fomentar l’accés, en igualtat de condicions, a l’oferta formativa per a la inserció i 
millora laboral per a totes les persones amb independència del seu origen. 

• Promoure la diversitat d’origen en les plantilles de llocs de treball qualificats i, en 
especial, de l’administració pública, amb una política d’equitat en l’accés. 

• Revisar els criteris de contractació externa i de licitació de serveis de l’Ajuntament 
per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés de la població d’origen cultural divers 
als organismes municipals i a les empreses que treballen per a l’Ajuntament. 

• Promoure l’adopció de programes d’acollida i interacció al centre de treball, 
especialment en les empreses de titularitat municipal, amb la participació dels comitès 
d’empresa i les organitzacions sindicals més representatives. 

• Establir un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics locals per 
teixir aliances per a la inclusió de la diversitat també en el sector privat. 

• Desenvolupar actuacions específiques per detectar situacions de discriminació a les 
persones immigrades   en l’àmbit laboral amb la col·laboració de les organitzacions 
sindicals més representatives. 

• Sensibilitzar el conjunt de la població sobre la situació i els drets de les treballadores 
de la llar i les cures per garantir un treball digne al sector. 

 
Pel que fa a la millora de l’ocupació: 
  

• Donar a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat de contractar persones 
amb permís de residència i sense permís de treball (permisos humanitaris, extutelats, 
etc.), persones refugiades i persones en situació d’irregularitat administrativa però 
amb possibilitats d’assolir un arrelament social. 

• Promoure programes de suport a l’emprenedoria social i solidària per a dones que 
treballen en els sectors més feminitzats o que es troben en situació d’atur. 

 
• Impulsar iniciatives específiques per afavorir la incorporació laboral dels joves 

estrangers i per millorar la qualitat de la seva ocupació, especialment en el cas de les 
dones. 

 
Pel que fa a educació i nova ciutadania: 
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• Garantir un procés de matriculació i accés a l’escolarització regit pels principis 
d’equitat, inclusió educativa, foment de la cohesió social i respecte al dret d’elecció 
de centre dins l’oferta educativa disponible en cada moment, que serà difosa de forma 
transparent. 

• Garantir, a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització, la gestió centralitzada i 
equitativa de l’escolarització de tota la xarxa sostinguda amb fons públics, inclosa la 
concertada. Una vegada garantida la plaça escolar segons el marc normatiu, 
l’escolarització ha d’acordar-se a l’entorn social, neutralitzant qualsevol dinàmica de 
segregació i, al mateix temps, facilitant la proximitat de les famílies al centre educatiu 
per afavorir-ne la participació en peu d’igualtat. 

• Garantir que tots els centres escolars finançats amb fons públics acullin la diversitat 
d’alumnat de manera que reflecteixin l’heterogeneïtat municipal, sense que aquest 
criteri penalitzi la vinculació entre centres educatius i famílies per raons geogràfiques. 

• Informar des dels serveis de primera acollida dels recursos educatius formals i no 
formals, dels criteris de matriculació i de les formes de participació en la comunitat 
educativa, promovent la participació a les associacions de famílies d’alumnes de cada 
centre. 

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

• Erradicar l’analfabetisme de pares i mares dels centres educatius del municipi. 
• Fer plans de formació de les famílies per facilitar que aquestes puguin donar suport 

als seus fills i filles en l’aprenentatge acadèmic i en l’orientació curricular. 
• Facilitar l’aprenentatge de les llengües de la immigració als centres escolars com a 

activitat no lectiva i lectiva quan sigui possible. 
• Fomentar els espais d’interrelació entre famílies de diferents orígens en l’àmbit 

escolar i el seu entorn. 
 
Pel que fa a la salut i nova ciutadania: 
 

• Donar a conèixer els serveis de salut en el procés d’acollida tant per millorar l’accés a 
la salut com per afavorir un ús correcte dels serveis sanitaris. 

• Fer un seguiment especial de col·lectius vulnerables com poden ser, per exemple, les 
persones amb dificultats per a l’accés al padró, la població sense domicili fix o les 
persones sense permís de residència. 

• Avaluar la necessitat de fer educació per a la salut amb una perspectiva intercultural 
per arribar a més col·lectius o de treballar amb agents de salut que tinguin una funció 
mediadora entre serveis i col·lectius. 

 
Pel que fa a les polítiques socials i nova ciutadania: 
 

• Tenir informació clara i transparent sobre les condicions d’accés a les diferents 
polítiques socials, per tal de comunicar de forma contundent que no hi ha ni premi ni 
discriminació per raó d’origen. 

• Endegar xarxes antirumors a partir de la formació de ciutadans i ciutadanes que, 
voluntàriament, en vulguin ser membres. 

• Fer formació a tots els treballadors públics que atenen la ciutadania, en matèria 
d’interculturalitat, igualtat i no discriminació, per combatre el discurs d’odi en tots. 

 
Pel que fa a gènere i nova ciutadania: 
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• Disposar de dades estadístiques i mantenir actualitzat l’anàlisi del perfil de les dones 
immigrades, defugint les generalitzacions. 

• Endegar un programa de formació i inserció laboral específic per a dones arribades a 
través del reagrupament familiar. 

• Donar suport a l’emprenedoria de les dones immigrades. 
• Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar a aquelles dones per a les qui aquesta 

qüestió pot ser una barrera per a l’accés al món laboral. 

• Fer un seguiment d’aquelles dones que puguin trobar-se en una situació d’aïllament 
social (mestresses de casa que no coneguin ningú, víctimes de violència, treballadores 

de les cures en règim d’internes, etc.) i creació d’espais per a la seva sociabilitat. 
• Identificar i potenciar espais naturals de relació (escola, comerços, places...) i hi 

actuar a través del treball comunitari per afavorir la interacció i el suport mutu. 

• Col·laborar en la detecció i desmantellament de xarxes de tràfic d’éssers humans, en 

l’atenció a les treballadores sexuals i en la conscienciació dels usuaris dels serveis. 

• Coordinar localment el protocol de prevenció dels matrimonis forçats. 
 
Pel que fa al coneixement i reconeiment de la diversitat cultural: 
 

• Impulsar la Setmana dels Colors, que consisteix en celebrar una setmana per difondre 

la cultura dels països d’origen del vilafranquins que conformen la nostra realitat 

diversa. Col·laborar en l’organització amb les entitats locals existents i facilitar la 

promoció d’altres entitats que treballen a nivell nacional perquè donin visibilitat a la 

multiculturalitat.  

• Reconèixer la diversitat cultural en el marc de les programacions culturals, 
educatives i de lleure, etc. 

• Potenciar els equipaments culturals i els mitjans de comunicació, públics i locals, com a 

espais de trobada intercultural. Inclourem els equipaments culturals en les activitats 

d’acollida. 

• Facilitar l’ús dels equipaments culturals com a espais de trobada de les diferents 
entitats, incloses les formades per persones immigrades. 

• Fer que les biblioteques donin accés a la cultura catalana i a les cultures de la nova 
ciutadania. 

• Incloure en el disseny de totes les activitats culturals l’objectiu de foment de la 

interacció i el diàleg intercultural. 

• Promocionar el teixit sociocultural en la seva funció socialitzadora i creativa. 

 
Pel que fa al foment de la relació intercultural i la participació: 
 

• Fer visible i valorar el potencial que aporta la diversitat cultural del municipi. 
• Promoure la mediació i el diàleg en la resolució de qualsevol conflicte veïnal. 

• Promoure el treball preventiu a través de dinàmiques d’apropament entre tota la 

ciutadania del municipi. 

• Promoure programes de suport a les comunitats de veïns i veïnes. 

• Disposar d’un òrgan estable de participació de les entitats de la nova ciutadania, 

treballar per incloure les persones nouvingudes a tots els òrgans de participació. 

 
UN MUNICIPI LAIC AMB LLIBERTAT DE CREENCES I CONVICCIONS 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar pel que fa al 
reconeixement públic de la pluralitat religiosa: 
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• Garantir l’exercici del dret de llibertat religiosa, de pensament i de consciència, com a 
valor bàsic democràtic. 

• Fer efectiu el dret a celebrar comunitàriament les festivitats pròpies de cada tradició 
religiosa, autoritzant l’ús d’espais i equipaments públics, aprofitant també aquestes 
celebracions com un element per a l’enriquiment de la vida cultural del municipi, 
seguint les recomanacions de les guies editades per la Direcció General d’Afers 
Religiosos. 

 
 
 
Pel que fa a la participació de les entitats i comunitats religioses: 
 

• Encoratjar les entitats i comunitats religioses i els seus fidels a la participació com a 
agents socials dels municipis. 

• Donar suport a la creació de grups de diàleg interreligiós per ajudar a bastir una 
cultura pública comuna, des de la laïcitat de les institucions, és a dir, cedint el 
protagonisme d’aquest diàleg a les diferents tradicions religioses i conviccionals del 
municipi. 

 

FER FRONT AL RACISME I A TOTES LES IDEOLOGIES DE L’ODI 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar pel fa a les mesures de 
prevenció: 
 

• Campanyes de sensibilització pel conjunt de la població: crear una xarxa ciutadana 
antirumors i promoure els espais lliures de racisme i de qualsevol discriminació per 
raó religiosa, de creença o de convicció. 

• Realitzar formacions específiques cap a professionals que atenen al públic a fi que no 
donin tracte diferenciat per la condició religiosa o cultural del ciutadà o ciutadana. 

• Oferir formacions a col·lectius vulnerables perquè identifiquin millor el delicte d’odi i 
el racisme. 

• Mesures de denúncia i acompanyament de les víctimes de fets racistes. 
• Punts d’informació, assessorament i suport sobre discriminacions en l’àmbit laboral, 

l’oci i els serveis d’atenció al públic, entre d’altres. 
 
Pel que fa a les mesures contra la radicalització vers l’extremisme violent: 
 

• Formació sobre els diferents factors que són a l’origen dels fenòmens d’evolució cap a 
l’extremisme violent. 

• Elaborar i consensuar el discurs per prevenir i lluitar contra la islamofòbia, i tots els 
discursos i delictes d’odi. 

• Recolzar i facilitar l’empoderament de les entitats, comunitats i persones 
musulmanes, especialment les dones per fer front a la islamofòbia. 

• Elaborar i implementar, d’acord amb la Generalitat, protocols específics de prevenció, 
detecció i intervenció davant els processos d’evolució cap a l’extremisme violent. 

• Donar suport i/o participar en l’àmbit local en les plataformes ciutadanes contra la 
xenofòbia, el racisme i la islamofòbia. 

• Capacitar els treballadors públics sobre la detecció, prevenció i denúncia dels actes i 
actituds de caràcter xenòfob, racista i islamòfob i de l’extremisme violent. 
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• Consensuar mocions entre totes les forces democràtiques destinades a rebutjar i 
eliminar les actituds i conductes xenòfobes, racistes i islamòfobes en el municipi. 

 
 
 
 
 
 
 

LGTBI. UNS MUNICIPIS REPUBLICANS QUE TREBALLIN PER LA 
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE I LLUITIN CONTRA LA 
LGTBIFÒBIA. 
 
Els municipis republicans han de ser la punta de llança en la lluita contra les desigualtats i les 
discriminacions que es generen a causa de la diversitat sexual i de gènere, així com la garantia 
de la implementació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot el territori. Per això des de 
Vilafranca cal donar suport al teixit associatiu del municipi, posar en marxa equipaments i 
serveis adreçats a aquest col·lectiu i dur a terme mesures per lluitar contra l’homofòbia.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar. 
 

• Vetllar pel compliment i despelgament del Pla per la Igualtat. 

• Incorporar la perspectiva LGTBI als principals plans i programes municipals, per tal de 
garantir la transversalitat d’aquestes polítiques. 

• Impulsar accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria 
LGTBI, molt especialment el que atén el públic i la policia municipal.  

• Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBTI.  
Garantir una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat 
de gènere. Promoure la presència de continguts LGBT als mitjans de comunicació 
municipals.  

• Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte de la 
diversitat sexual i afectiva i de models de família.  

• Establir un programa de suport a adolescents i joves GLTBI, amb l’objectiu de lluitar 
contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de 
violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.  

• Realitzar accions orientades a combatre la discriminació per orientació sexual o 
identitat de gènere en l’àmbit laboral així com també prevenir l’homofòbia en l’àmbit 
de l’esport i la gent gran. 

• Proporcionar als centres escolars recursos sobre diversitat afectiva i sexual, tot 
assegurant la presència normal de l’homosexualitat en les accions de formació i 
d’informació sobre salut sexual, en especial l'adreçada als i les joves i adolescents.  

• Incorporar a les xarxes de participació local aquelles entitats o grups centrats en el 
col·lectiu LGBT, assegurant-los el suport municipal i reconeixent-los un paper 
d'interlocutors. 

• Vellar per a que als programes educatius i culturals es faci atenció a l’homosexualitat, 
tenint en compte la seva realitat social i promovent el respecte a la diversitat com a 
mesura per evitar l’assetjament —bullying— homòfob. 
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• Garantir que almenys en un punt del municipi es distribueixin profilàctics les 24 
hores del dia, així com la disposició gratuïta de profilàctics i material informatiu 
actualitzat als Punts d’Informació Juvenil.  

• Vetllar perquè les biblioteques del municipi incorporin fons documental i material 
sobre diversitat sexual i de gènere.  

• Commemorar, des de l’Ajuntament, les diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI 
com ara el 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia) i el 28 de juny (Dia 
internacional de l’Orgull LGTBI). Ho farem a través d’actes institucionals, amb la 
col·locació de la bandera LGTBI, de l’aprovació de mocions i declaracions o d’activitats 
públiques 

SALUT. UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUT SOCIAL, UNIVERSAL I 
REPUBLICÀ 
 

 
Tot i ser una competència que correspon a la Generalitat de Catalunya, actuarem propositiva i 
activament en l’àmbit de la salut impulsant programes per diferents sectors d’edat. El nou 
Sistema Nacional de Salut i Social de la República estarà centrat en la persona i serà públic, 
universal, de qualitat, sostenible, equitatiu i integrat. El model ha d’estar orientat a 
l’excel·lència i es fonamenta en el desenvolupament professional, la recerca i la innovació. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar pel que fa a la salut i 
societat: 
 

• Vetllar per tal que no disminueixi l’activitat contractada per part del Servei Català 
de la Salut als centres públics de Vilafranca. 

• Treballar per aconseguir la incorporació del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, 
al Consorci Sanitari del Penedès-Garraf. 

• Treballar per garantir un correcte desplegament del Consorci Sanitari del 
Penedès-Garraf, que impliqui la millora i l’ampliació dels serveis sanitaris a 
Vilafranca i comarca. 

• Vetllar per a que en aquest desplegament del Consorci Sanitari del Penedès-
Garraf, no suposi la pèrdua de cap lloc de treball. 

• Vetllar per a que no es privatitzin més serveis públics i també per garantir les 
condicions de treball dignes per a tots els treballadors de la sanitat. 

• Treballar per tal que la línia d’atenció als pacients subaguts vingui a Vilafranca. 

• Treballar per eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut: desigualtats zero 
en salut.  

• Impulsar una atenció social i sanitària de proximitat, prioritzant l’atenció 
domiciliària, atenent tant com es pugui els condicionants propis dels pacients i del 
seu entorn més immediat (familiars, de veïnatge...) i observant una cura especial 
per als col·lectius més fràgils i vulnerables. 

• Revisar el fucionament del Consell Municipal de Salut, per a que aquest sigui més 
dinàmic, participatiu i consultiu.  

• Potenciar que la xarxa de salut estigui coordinada i ben relacionada amb les 
entitats i associacions que sorgeixen de la societat civil com l'Associació de 
Familiars d’Alzheimer-Llambrusca, l'associació Ampert, etc. 

• Corresponsabilitzar i empoderar les persones en la cura de la seva salut i la 
qualitat de vida.  
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• Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la 
salut que s’organitzin als centres educatius i en qualsevol entitat que formi part 
del teixit associatiu de la vila i comarca. 

• Difondre des dels àmbits responsables una informació accessible sobre la 
manera d’utilitzar els recursos sanitaris i reforçar l’educació sanitària com a 
potenciadora de l’autonomia personal.  

• Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i mares per oferir eines per 
educar en la salut els seus fills. 

• Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la 
salut.  

• Reforçar els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de 
vida d’adolescents i joves, encara que no exclusivament. Aquest són, 
preferentment, els d’educació sexual –incloent-hi la diversitat sexual–, l’atenció a 
la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre les 
malalties de transmissió sexual i els programes de prevenció i informació sobre 
els trastorns alimentaris i la salut mental.  

• Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, 
l’alcoholisme i el tabaquisme i altres hàbits no saludables. 

 
Pel que fa a la salut i autonomia personal:  
 

• Coordinar les accions de salut amb serveis socials i amb les entitats cíviques i 
esportives no lucratives, per dissenyar programes adreçats a potenciar, mantenir 
i augmentar l’autonomia de les persones, amb l’objectiu de treballar per un 
envelliment actiu i saludable amb polítiques i accions transversals.  

• Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent de 
les persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la 
millora de la seva salut en general.  

 
Pel que fa a la salut pública: 
  

• Informar de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire i impulsar de manera 
prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica. 

• Utilitzar sistemes no contaminants per al control de la vegetació en els parcs i 
jardins, responsables amb les persones i el medi ambient. 

• Promoure mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de l’espectre 
electromagnètic.  

• Fer efectius els àmbits de responsabilitat en Salut Pública dels municipis (aigües, 
zoonosi, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb risc de 
legionel·losi, etc.).  

 
 

BENESTAR SOCIAL.  ELS MUNICIPIS DEL BENESTAR 
 
La República Catalana i les ciutats republocanes han de néixer amb el propòsit d’esdevenir una 

societat inclusiva i cohesionada garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. 

Una República i una Vilafranca que redistribueixi la riquesa per donar una vida digna a tothom i 
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lluiti contra les desigualtats ajudant els que més ho necessiten, erradicant la pobresa, i 

garantint els drets socials i la igualtat d’oportunitats.  

ELS VALORS REPUBLICANS COM A PILAR DE LA NOSTRA SOCIETAT 

En l’actualitat, la nostra societat, com moltes de les societats occidentals, és molt diversa i amb 
valors personals diferenciats. Catalunya i Vilafranca, al llarg de la història, han estat la suma de 
cultures diverses, que ha donat una societat respectuosa, dinàmica i amb un gran moviment 
associatiu. Dintre del respecte als valors personals, la nostra societat democràtica ha d’avançar 
cap a l’objectiu de la construcció d’una ciutadania crítica, compromesa i amb vocació 
transformadora. Hem de promoure que els ciutadans i ciutadanes de la República Catalana 
puguin ser socialment actius i compromesos.  

UNA SOCIETAT INCLUSIVA I COHESIONADA QUE REDISTRIBUEIXI LA 

RIQUESA I LLUITI CONTRA LES DESIGUALTATS  

La societat catalana s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, en què tots els 

ciutadans i ciutadanes tinguin la possibilitat de portar una vida digna i amb capacitat de 

participació social. Per això volem una Vilafranca diversa, plural, heterogènia i al mateix temps 

cohesionada, on ningú n’ha de quedar exclòs per raons econòmiques, socials, de gènere, 

d’origen, etc. 

En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de desigualtats socials, pel qual 

cosa les persones riques cada cop ho són més i les persones més vulnerables cada vegada 

estan en una situació més propera a la pobresa o al llindar. Per tant, Vilafraca i tots els pobles i 

ciutats del país s’han de caracteritzar per combatre les bosses de pobresa i han d’implementar 

mesures que evitin que les persones que estan en risc d’exclusió social caiguin en la pobresa 

estructural. 

En les polítiques municipals és necessari que deixem de parlar de “despesa social” i que parlem 
“d’inversió social” i d’inversió en les persones” com un element positivitzador i alhora 
facilitador de les contraprestacions de les persones beneficiàries. De la mateixa manera, hem 
de deixar de parlar “d’ajuts socials” i parlar de “suport a situacions temporals”.  
 

VIURE LA VELLESA I LES DISCAPACITATS AMB AUTONOMIA PERSONAL, 

INDEPENDÈNCIA I DIGNITAT  

La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. No 

sols per la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè contribueixen a crear i 

enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó fonamentalment perquè és la diversitat el que 

permet construir un país sensible i accessible per a tothom.  

La nova Vilafranca ha de ser garant que les persones grans i amb discapacitat visquin amb 

autonomia personal i dignitat. No és acceptable que una part de la ciutadania malvisqui amb 

pensions que no garanteixen arribar a final de mes, visqui en solitud i esperi ajudes i serveis 

que arriben tard o quan arriben no són els adequats perquè la situació s’ha agreujat.  

En definitiva, hem de saber reconèixer el potencial de les persones amb diversitat funcional i el 
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valor de la gent gran perquè puguin viure els darrers anys de la seva vida amb la màxima 

autonomia personal, estima i dignitat possibles.  

IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTS ELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Des de Vilafranca, hem de garantir que tots els nens i nenes i adolescents, amb independència 

d’on visquin, tinguin les mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el 

respecte dels seus drets més bàsics. També hem de garantir el dret a viure en família. 

Ha de ser una ciutat que no permeti la malnutrició infantil i que combati decididament el 

maltractament envers infants i adolescents. Una cuiutat amb una educació inclusiva i amb un 

mapa de recursos, serveis i programes que ajudin al coneixement dels seus drets i deures, que 

potenciïn les capacitats que tenen i que els estimulin l’autonomia. Una ciutat en què infants i 

adolescents puguin ser protagonistes de les seves vides i participar en aquesta societat.  

REFORMA HORÀRIA PER A LA MILLORA DEL BENESTAR  

Tothom viu vint-i-quatre hores al dia però no tothom ho fa en les mateixes condicions. En 

aquest sentit, apostem decididament per considerar el temps com a font de riquesa i impulsar 

una política pública que en permeti la redistribució dels usos. Cal treballar per consolidar el 

temps com a variable rellevant en la recerca de l’equitat i el benestar. La reforma horària és 

una qüestió vinculada principalment a la salut pública i és aquest el principal motiu pel qual 

n’urgeix l’impuls. Ens calen un horaris més humans i més cívics que venen també per assegurar 

i fer compatibles la qualitat de vida laboral i personal i la distribució de tasques domèstiques i 

de cura de manera equitativa entre dones i homes. 

Des d’ERC no volem una Vilafranca a dues velocitats, volem una Vilafranca on les persones hi 
puguem viure de manera digna i on les llibertats i els drets més bàsics estiguin garantits. Ens 
comprometem a treballar a fons per poder donar el tomb a aquesta situació que estem vivint. 
 
Compromisos generals transversals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Adaptar la xarxa bàsica d’atenció social primària a les noves situacions de pobresa i 
intervindrem de forma transversal i integral des de les diferents regidories, per 
minimitzar l’impacte de la pobresa en la infància i l’adolescència, augmentant el 
pressupost destinat a oferir suport a situacions familiars de precarietat econòmica. 

• Elaborar un pla per fer front a l’emergència social, que elimini les desigualtats socials, 
i ajudi a le persones i famílies de la vila, amb  

• Augmentar el pressupost destinat a oferir suport a situacions familiars de precarietat 
econòmica (pobresa econòmica, alimentària, energètica, desnonaments, etc.) 

• Incrementar la inversió en els ajuts directes a famílies i ampliar els barems dels ajuts 
per tal de que més persones amb situacions difícils, accedeixin a aquests suports 
econòmics. 

• Incrementar els ajuts a les entitats socials que tenen un retorn social per Vilafranca, 
molt gran, com són: Càrites, Creu Roja, el Rebost Solidari, etc. 

• Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models 
familiars.  

• Potenciar programes que ajudin a minimitzar l’impacte de la pobresa en la infància i 
adolescència.  
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• Realitzar el catàleg de serveis socials i apropar la informació a la població. Informar i 
donar a conèixer els tràmits, serveis i recursos que es gestionen i formen part dels 
serveis socials municipals. 

• Promoure i recolzar, especialment, la coordinació dels serveis socials i serveis sanitaris 
impulsant una història sòcio-sanitària individual, comuna i compartida entre 
l’atenció sanitària i els serveis socials. 

• Promoure i donar suport al voluntariat i a l’acció voluntària com a model de persones i 
de comunitat compromeses amb les necessitats socials. 

• Impulsar serveis orientats a l’atenció de situacions i problemàtiques no previsibles, 
com pot ser un Servei d’Urgències i Emergències Socials. El nostre objectiu és 
augmentar en el 50% els pisos destinats a l’emergència habitacions.  

• Fer complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica, iniciant el 
procediment sancionador quan convingui.  

• Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a 
programes socials.  

• Implementar programes de seguiment i de reinserció social i, sobretot, laboral, de 
persones que han estat ateses durant un llarg període per l’administració. 

• Elaborar plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant 
en l’àmbit social com en el laboral. 

• Fomentar les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al 
conjunt de les famílies. 

• Regular l’accés als serveis funeraris per a que aquests siguin universals i accessibles. 
Incorporar bonificacions i ajuts, per a aquelles families i persones amb situació de 
vulnerabilitat, en la contractació dels serveis bàsics. 

 

REFORMA HORÀRIA 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

• Treballar dins de la Xarxa de Pobles i Ciutats per la Reforma Horària.  

• Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions, a favor de models més 
eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials. 

• Posar en valor i implementar les bones pràctiques dutes a terme en els diversos 
àmbits d’acceleració (treball, administració, cultura i oci, ensenyament, comerç i 
consum, mobilitat), així com les dades que mostren els beneficis econòmics, socials i 
de salut d’una millor organització horària. 

• Adaptació dels horaris i de l’agenda política de les persones en càrrecs electes o llocs 
directius de l’Ajuntament a la reforma horària. 

 

 
GENT GRAN 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Treballar per incrementar les places de residència assistida i de centre de dia per a 
persones grans per tal de reduïr el temps d’espera en accedir al servei, i donar sortida 
a les necessitats reals. 
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• Incrementar els serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència, com un aspecte 
que pot donar més qualitat de vida, per a que les persones grans puguin romandre en 
el seu entorn social i familiar el màxim de temps possible. 

• Ampliar el parc d’habitatges per a gent gran que vol viure sola.  

• Potenciar plans de dinamització sociocultural per a la gent gran.  

• Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la 
gent jove. Compartir temps i experiències. 

• Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els 
afectin directament.  

• Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats 
potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles 
a la xarxa.  

• Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn 
veïnal i sociocultural. 

• Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les 
persones dependents.  

• Oferir a les famílies que tenen una persona malalta d'Alzheimer que ja ha passat la 
primera fase de la malatia i torna al domicili, un estudi per ajudar als cuidadors/es a 
tenir cura del malalt a casa.   

• Treballar per implantar un xec-servei d’estimulació cognitiva a domicili, a aquelles 
persones grans amb mobilitat reduïda o que no tenen familiars que el puguin 
acompanyar als tallers, o que ja no puguin accedir als tallers de memòria per a gent 
gran que s'organitzen, etc. 

• Treballar al costat de les associacions i dels casals d'avis per a que tothom pugui tenir 
una vellesa digne i activa.   

 

INFÀNCIA 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

 
• Garantir que els ajuts a l’escolarització donin resposta a les necessitats reals de les 

famílies de la vila, això requereix un treball transversal de serveis socials i els serveis 
d’educació. 

• Vetllar per tal de que l’oferta de lleure infantil i juvenil de les diferents entitats de la 
vila i serveis municipals siguin accessibles a totes les realitats econòmiques i 
familiars existents.  

• Tarifar socialment les activitats extraescolars municipals i l’Escola Municipal de 
Música, ma. Dolors Calvet. 

• Obrir i dinamitzar els patis de les escoles per garantir el lleure educatiu de tots els 
infants. 

• Promoure municipis respectuosos amb la infància, que garanteixin zones de l’espai 
públic on puguin jugar i desenvolupar-se en llibertat i autonomia, seguint la proposta 
del pedagog Francesco Tonucci de crear “la ciutat dels nens i nenes”. Obrir espais de 
joc a tots els barris. 

• Organitzar des dels serveis municipals, una proposta educativa i de lleure anual de 
casals d’estiu i d’hivern, on els infants i adolsecents amb situacions de vulnerabilitat, 
hi tinguin l’accés garantit. 
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• Posar en marxa projectes educatius transversals i plurals que millorin la formació 

integral de les persones, que ampliïn la capacitat d’aprenentatge d’infants, joves i 

adults, que generin entorns favorables, que treballin aspectes comunitaris, des del 

món de les arts (música, teatre, dansa ... ) per generar igualtat i fomentar la diversitat i 

la pluralitat.  

• Crear el Consell Municipal d’Infants de la ciutat, per avançar en la participació infantil 
i incorporar la perspectiva dels infants i adolescents en la presa de decisions.  

• Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models 
familiars. 

• Potenciar els plans integrals d’atenció i promoció de la infància i l’adolescència per 
tal de cobrir, de manera coordinada, les necessitats per garantir el seu 
desenvolupament.  

• Establir una xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i 
l’adolescència des d’un vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de 
fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc, etc., com poden ser els 
centres oberts municipals, la casa petita, etc. 

• Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els 
adolescents del municipi; potenciant programes públics per a l’alimentació, de suport 
econòmic, conciliació, entre d’altres.  

• Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb 
discapacitats (salut, lleure, etc.) 
 

 
 

ESPORTS. L’ESPORT PER UNA SOCIETAT SALUDABLE I COHESIONADA 
 

La República ha d’apostar decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat 
cohesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector 
d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i 
organitzada i una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni 
suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure. Un 
municipi que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic a l’esport com a realitat 
educativa, econòmica, de lleure, de benestar i salut.  

EL PLE RECONEIXEMENT DEL VOLUNTARIAT ESPORTIU  
 
El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com a tal, se l’ha de 
reconèixer amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals.  

L’ESPORT BASE I L’ESPORT FEMENÍ COM A SECTORS ESTRATÈGICS  
 
L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport prioritaris a 
desenvolupar com a condició per millorar els resultats quantitatius i qualitatius del país 
esportiu. 
 
Les propostes per a potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà, són:  
 

• Realitzar un Pla de Millora i d’Ampliació dels Espais Esportius, que defineixi les 
actuacions a realitzar pel que fa al correcte manteniment dels equipaments esportius 
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de la vila i que defineixi les necessitats actuals i futures per a la pràctica de l’esport a la 
ciutat. 

• Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels 
equipaments esportius de xarxa bàsica. 

• Transformar els camps de futbol de terra de la zona esportiva, en camps de gespa 
artificial, per poder donar cobertura a tota la pràctica esportiva del futbol existent a la 
vila. 

• Millorar les grades de la pista d’atletisme, actualment en un estat lamentable, per 
unes grades noves que permetin a més, la celebració d’esdeveniments esportius 
nacionals. 

• Arranjar els vestidors del pavelló d’hoquei. 

• Obrir nous espais de joc a cada barri per a la pràctica esportiva, aprofitant per 
exemple, solars en desús als que els donem una nova utilitat, entre d’altres opcions. 

• Millorar l’enllumenat de la zona esportiva. 

• Establir criteris de discriminació positiva a favor de les dones per a promoure la seva 
presència a l’activitat esportiva del municipi.  

• Potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la 
pràctica esportiva en horari extraescolar.  

• Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de 
l’estructura esportiva de la ciutat, dotant-los del material esportiu necessari perquè 
puguin implementar programes esportius de qualitat. 

• Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els equipaments municipals 
com organitzant activitats físico-esportives als centres de gent gran.  

• Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius de persones amb 
discapacitats.  

• Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins del teixit ja existent.  

• Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris –obertura nocturna de 
les instal·lacions– com de modalitats. 

• Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les 
entitats i de la ciutadania. Aquest fet permet facilitar l’accés a la població infantil dels 
barris perquè puguin dur a terme activitat física i esportiva en espai condicionat a 
l’efecte, sense els perills de la via pública, i alhora, proporciona un tracte igualitari a 
tota la població, afavorint la inclusió dels joves i infants que no practiquen un esport 
concret en una determinada associació esportiva. És una mesura per al tractament de 
l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social. 

• Desenvolupar un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant els clubs 
esportius, els centres educatius del municipi i l’Equip de Pediatria Territorial Alt 
Penedès. 

• Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics, places, carrers, circuits de 
salut urbans, etc.– en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del 
patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi. 

• Dissenyar una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles de motor. 

• Promocionar la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones 
minusvàlides i, en general, de totes aquelles persones amb dificultats personals i/o 
socials mitjançant programes específics. 

• Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara 
caminades o bicicletades populars. 

• Incorporar el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de 
Catalunya.Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per 
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donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu 
esportiu del municipi. 

• Instaurar la setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’Activitat Física i la Salut). 

• Elaborar enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de diagnosi de 
la situació o de l’efectiva pràctica física i esportiva de la població del municipi, a partir 
del qual es poden establir les polítiques públiques en l’àmbit esportiu. 

• Elaborar l’anuari de l’esport. De la mateixa manera que comuniquem què volem fer, 
és molt important retre comptes i explicar què s’ha fet i com s’ha dut a terme, com 
també què no s’ha pogut acabar i els motius pels quals ha estat així. Una opció, doncs, 
és elaborar amb caràcter anual un document ampli de resum de les actuacions 
esportives, que podria prendre el format d’anuari de l’esport i que hauria d’incloure, 
en la mesura del que sigui possible, l’activitat de tots els agents de la comunitat 
esportiva local. 

• Simplificar i objectivar les convocatòries de suport econòmic als clubs i les entitats 
esportives d’acord amb el percentatge de nens escolaritzats al municipi. 

• Crear una oficina d’atenció a l’esportista. 

• Donar difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i els esportistes 
del municipi en esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes 
reconegudes. 

• Incentivar la constitució de nous clubs esportius per donar cobertura a l’activitat 
esportiva emergent en noves modalitats, així com per recuperar modalitats 
esportives i els jocs tradicionals catalans. 

• Proposar al Consell Municipal d’Esports redefinir els Premis de l’Esport per 
recompensar no només resultats, sinó valors esportius com la constància, l’esforç i el 
joc net. 

 
 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. COMPROMÍS SOLIDARI AMB EL 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant ha entrat en una 

profunda crisi mundial, i les conseqüències econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals 

han afectat greument milions de persones. Una situació que ha empitjorat en la mesura que la 

crisi financera també ha afectat els compromisos dels països del nord, donants tradicionals 

d’ajuda oficial al desenvolupament, provocant una forta retallada en el finançament del 

desenvolupament per als països més empobrits.  

A Catalunya, l’extrema dreta ha popularitzat el discurs de “primer els de casa”, que segmenta 

el principi de solidaritat en funció de si s’aplica localment o internacionalment, als nascuts dins 

o fora del país, i als que professen unes creences més o menys allunyades de les de la majoria. 

Aquests discursos reivindiquen tancar l’aixeta, com si la cooperació fos un privilegi que “ara no 

toca”, obliden que la solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim, i que 

la cooperació és un acte de responsabilitat i coherència més que de generositat i prestigi. 

D’altra banda, l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

aprovada pel govern del PP ha determinat la cooperació com una competència impròpia dels 

ens locals, limitant o eliminant les partides en aquest àmbit. 
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I, en aquesta crisi, hi tenen molt a veure la manca de resultats tangibles, l’aparició d’algunes 

males pràctiques i la poca connexió del teixit solidari català amb una ciutadania que no percep 

les polítiques de cooperació com una prioritat per als municipis en temps de crisi, ja sigui 

perquè no s’ha rendit comptes davant la ciutadania o perquè la tasca de sensibilització feta 

fins ara no ha estat prou eficaç. 

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer 

marxa enrere en el finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de 

cooperació transformador que, al sud, acompanyi processos locals per erradicar la pobresa, 

lluitar contra les desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries i, al nord, ajudi a construir 

una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament. 

Des d'ERC, defensem el compromís solidari amb el desenvolupament humà no només per a 
col·laborar amb el seu finançament, sinó per a desplegar una política pública alineada amb un 
model de cooperació transformador que, al Sud, acompanyi processos locals per eradicar la 
pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries i, al Nord, ajudi a 
construir una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l'educació per al 
desenvolupament.  
 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
   

• Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis 
municipals i adherir l'Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica.  

• Dedicar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al 
desenvolupament i la solidaritat internacional.  

• Treballar al costat de les entitats solidàries de la vila, per a la realització de 
campanyes de sensibilització, la millora dels mecanismes de transparència i l'activació 
de canals per a la rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una 
ciutadania crítica compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets 
humans. 

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

• Desplegar campanyes de sensibilització, millorant 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 desenvolupament. 

• Ens comprometrem amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament 
municipalista que cerqui el valor afegit en l’enfortiment de la governança 
democràtica, la construcció de pau i l’equitat entre dones i homes, prioritzant el 
treball amb les entitats solidàries del municipi i els projectes d’educació per al 
desenvolupament, i desplegant cooperació directa amb els ens locals del sud. 
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3. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I RESPONSABLE 
 

 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE  
 

L’objectiu és assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, 
digne i de qualitat, en especial les persones amb més dificultats per trobar feina. El comerç de 
proximitat i la responsabilitat social de les empreses centren l’atenció de la nostra ciutat 
republicana. 
 

POLÍTICA ECONÒMICA I FINANCERA 
MUNICIPIS EMPRENEDORS DE PROSPERITAT COMPARTIDA 
 
Vilafranca ha de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia i fer possible la 
llibertat de la seva ciutadania en la seva dimensió econòmica, aconseguint l’absència de 
dominació de qualsevol tipus, en especial de les grans corporacions i dels poders econòmics.  
 

UNA FISCALITAT JUSTA I EFICIENT QUE GARANTEIXI L’ESTAT DEL 
BENESTAR I LA FUNCIÓ REDISTRIBUTIVA I FOMENTI LA COMPETITIVITAT 
I PROSPERITAT COMPARTIDES  
 
Vilafranca ha de dotar-se d’un marc fiscal més simplificat, eficient i adaptat a les noves 
realitats econòmiques. En l’àmbit de la política d’ingressos, cal tractar de manera molt més 
favorable fiscalment les rendes del treball, gravar el capital especulatiu, incentivar fiscalment 
l’R+D+I i la reinversió productiva i penalitzar el frau fiscal.  
 
En les polítiques de despesa, apostem per una Vilafranca socialment inversora i redistribuïdora 
que generi noves condicions de mercat més equitatives i que garanteixin la igualtat 
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d’oportunitats de tota la ciutadania i agents econòmics, incloent elements de progressivitat i 
que dissenyin solucions imaginatives per instrumentar polítiques destinades a compensar el 
caràcter regressiu de figures com l’IBI, per exemple, amb les bonificacions indirectes en forma 
d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica. 
 
Un altre aspecte en el qual exigim continuar avançant és l’ambiental, i fer-ho des de les 
diferents figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la transició cap a un model 
d’energia sostenible i respectuós amb el medi ambient.  
 
És cert que l’actual normativa estatal no ajuda, però malgrat tot els ajuntaments tenim un 
petit marge per bonificar l’ús d’energies sostenibles i afavorir aquesta transició. L’objectiu de 
tot plegat ha de ser avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, respectuosa amb el 
medi ambient i orientada a corregir desigualtats socials i econòmiques. 
 
Pel que fa als pressupostos municipals, apostem clarament per retornar els superàvits a la 
ciutadania en forma de millors serveis públics i executant inversions prioritàries, posant fi a 
una etapa d’austeritat imposada. El millor llegat que podem deixar és una gestió responsable, 
prioritzant aquells projectes de ciutat que generin consens i responguin a un interès general. 
 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Avançar en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i desenvolupar 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, implantant la tarifació social a l’Escola 
Municipal de Música i a altres serveis municipals que encara no estan tarifats 
socialment, com el Complex aquàtic. 

• Aplicar incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de 
fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat. 

• Aplicar incentius fiscals en l’impost de l’IBI per a les famílies amb més vulnerabilitat. 

• Aplicar incentius fiscals a la ciutadania i a les 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. 

• Estudiar l’aplicació d’una nova taxa de residus més justa ambiental i socialment, que 
tingui en compte el nombre de persones que conviuen a l’habitatge, el valor de 
l’immoble i les dimensions de l’habitatge, per a decidir el cost econòmic d’aquesta 
taxa, o bé, que avanci en la implantació de sistemes de pagament per generació de 
residus. 

• Treballar per implantar el pagament per generació de residus per als residus 
comercials. Qui més genera, més paga. 

• Aplicar incentius fiscals als veïns i veïnes que utilitzin les deixalleries. 

• Aplicar incentius fiscals als comerços que incorporin mesures de prevenció en la 
generació de residus com ara, la introducció dels envasos reutilitzables,  o de les 
bosses compostables, l’eliminació dels plàstics d’un sol ús, etc. 

• Regular l’accés als serveis funeraris per a que aquests siguin universals i accessibles. 
Incorporar bonificacions i ajuts, per a aquelles families i persones amb situació de 
vulnerabilitat, en la contractació dels serveis bàsics. 

• Aplicar incentius fiscals a les empreses d’àmbit cultural. 

• Treballar per la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als pressupostos 
públics. 
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• Treballar per sancionar els habitatges que estiguin buits, des de fa més de dos anys, 
que estan en mans dels grans tenidors. 

• Treballar per sancionar els locals comercials que estiguin desocupats, des de fa més 
de dos anys. 

 

FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS. 

En el debat sobre la internalització dels serveis sempre serem uns ferms defensors de la 
gestió pública, però sobretot creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió 
d’aquests serveis municipals, fugint d’aquelles formes de govern que opten 
sistemàticament per l’externalització i la pèrdua de control. Si bé és cert que una manera 
de recuperar aquest control de la gestió és precisament mitjançant la internalització de 
serveis, també és veritat que una revisió a fons dels plecs de clàusules de les concessions 
també ens ha de permetre recuperar aquest control. 
  
Des d’una òptica de responsabilitat, entenem que prèviament a adoptar un acord de canvi 
en la forma de gestió d’un servei cal realitzar una exhaustiva anàlisi tècnica i econòmica que 
determini els estalvis potencials, garanteixi la continuïtat laboral dels treballadors i sobretot 
posi l’interès general per davant de qualsevol interès particular. 
Lluny d’assumir una posició purament dogmàtica en un sentit o altre, entenem que el debat 
de les remunicipalitzacions ha d’anar acompanyat d’un exercici de responsabilitat per part 
de tots els actors polítics. En aquells serveis que no presta de manera directa l’Ajuntament, 
els plecs de clàusules del contracte han de servir perquè l’administració garanteixi unes 
condicions laborals dignes per als treballadors de les empreses concessionàries i per avaluar 
el compliment dels estàndards de qualitat en la prestació d’aquests serveis. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Fer auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament 
en la prestació dels serveis, el compliment de les condicions contractuals vigents i 
el marge per introduir eines addicionals de controls sobre els concessionaris. 

• Iniciar processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i 
econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la forma òptima per a la 
prestació d’aquell servei en el nostre municipi. 

• Treballar per municipalitzar els serveis funeraris, mancomunant-los, per a que 
esdevinguin uns serveis públics, dignes i a l’abast de tothom. 

• Treballar per remunicipalitzar la prestació del servei del cementiri.  

• Estudiar la municipalització de la zona blava i la gestió dels aparcaments de SABA 
un cop acabi la concessió l’any 2021. 

• Treballar per, en la mesura de les possibilitats de cada contracte i d’acord amb la 
Diputació de Barcelona, deixar de contractar serveis a les empreses de l’IBEX35. 

 
 
 

SISTEMES AGRARIS, UN SECTOR AGRARI FORT 
PER UNA ALIMENTACIÓ DE QUALITAT I SALUDABLE 
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Al Penedès, el sector agrari ha de ser competitiu i sostenible. Competitiu perquè compleixi les 
funcions de producció d’aliments segurs i de qualitat i pugui encarar amb garanties tant el gran 
potencial exportador com la demanda interna. I sostenible, tant des del punt de vista del medi 
com de la viabilitat econòmica de les explotacions. Les activitats agràries i forestals tenen un 
paper importantíssim en l’equilibri del territori, ja que ajuden a consolidar la població al 
territori i són la base del desenvolupament rural. 

 

LA POTENCIACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS 

La preservació de l’espai agrari, entès com l’espai destinat a l’agricultura i la ramaderia és una 
necessitat per assegurar, al màxim nivell que es pugui, la sobirania alimentària del nostre país.  
Avui esdevé prioritat  disposar d’un sector agrari potent i competitiu que permeti treballar i 
desenvolupar conceptes com el del consum de temporada, de proximitat i el consum de 
producte autòcton. Des de l’Ajuntament de Vilafranca volem potenciar les produccions locals, 
com un element de dinamització econòmica basada en paràmetres de qualitat i de compra de 
sostenibilitat econòmica, territorial i ambiental. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Vetllar per la protecció de les zones de conreu del municipi. 

• Ampliar la zona de reserva agrària i paisatgística del municipi, i protegir les terres 
fèrtils. En aquest sentit, cal potenciar, millorar i ampliar la reserva agrària i 
paisatgística del Balcó de les Clotes, vinculant-la al Vinseum i també als centres 
d’ensenyament de la vila, com a espai educatiu, de lleure, de tranquil·litat, i 
d’enoturisme Penedès.  

• Potenciar a través de la intermediació pública i juntament amb sindicats entitats 
socials i particulars els bancs de terres, ja sigui de grans extensions com de la petita 
horta. S’ha de reconèixer la terra com un bé a protegir.  

• Fomentar el Parc d’Horta Pública; reconvertint progressivament els solars buits en 
horts urbans, per entitats, d’us social, cooperatives d’integració social i laboral o 
particulars. Seguir amb l’ampliació d’horts a altres espais del municipi, promocionant 
l’hort urbà ecològic.   

• Promoure l’activitat agrària a les zones urbanes i periurbanes per tal de donar 
l’oportunitat a la ciutadania d’adquirir aliments de proximitat acompanyant, 
promovent i facilitant acords entre agents públics i privats per posar en marxa nous 
projectes de producció agrària de proximitat i de temporada. 

• Promoure la participació ciutadana per a definir àmbits d’actuació que incideixin en el 
dret de la ciutadania a la sobirania alimentària. 

• Potenciar el projecte de Gestió d’Espais Periurbans i Borsa de Terres prioritzant 
aquells terrenys afectats per processos d’urbanització. D’aquesta manera millorem 
l’estat i el paisatge dels entorns al voltant de la vila i fomentem l’ús de terres per al 
conreu.  

• Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola i 
ramader del municipi, i potenciar el relleu generacional.  

• Facilitar canals de distribució als productors del municipi i de la zona, mitjançant els 
mercats municipals o altres canals que es puguin impulsar, i emprendre accions que 
afavoreixin la venda directa i que escurcin la cadena entre la producció i el 
consumidor. 
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• Potenciar la difusió de l’agricultura entre la infància i el jovent, mitjançant el Consell 
Escolar Municipal, i altres actuacions conjuntes amb els centres escolars per donar a 
conèixer el sector i l’activitat que desenvolupa. 

• Estar al costat de la pagesia, treballant plegats per avançar en la dignificació del 
sector, en la potenciació del sector, i en la preservació dels paisatge. 

• Fomentar l'agricultura ecològica des de la planificació i la gestió de l'espai rural i 
potenciar les cooperatives de consum de proximitat i ecològiques dins del municipi.  

• Protegir les activitats agràries i ramaderes, prioritzant-les per damunt de la pressió 
urbanística i els nous possibles usos urbans.  

• Prestigiar i positivar les professions desenvolupades al medi rural, ja sigui del sector 
primari (ramaders, agricultors...) o terciari (guies turístics, restauradors, hotelers...). 

• Potenciar el mercat municipal dels dissabtes com a element dinamitzador econòmic i 
per potenciar el producte de km0.  

 

EL MÓN FORESTAL, UN RECURS AGRARI MÉS. 

La superfície forestal compleix una triple finalitat: té una funció ecològica i paisatgística, és un 
espai d’ús públic i de lleure i, alhora, fruit de la seva gestió sostenible, ens ofereix recursos com 
ara la fusta i la biomassa.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i la promoció de l’ús dels seus 
productes.  

• Promoure la participació directa i democràtica dels veïns i veïnes en la gestió del bosc 
públic perquè puguin gaudir també dels beneficis.  

• Fomentar Plans d’ocupació per a realitzar el manteniment i la restauració dels espais 
forestals del municipi. 
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EMPRESA, INDÚSTRIA I SERVEIS 
L’EMPRESA, MOTOR D’UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, 
INNOVADORA I SOLIDÀRIA 
 
La República té el repte que Catalunya sigui el motor econòmic del sud d’Europa a la 
Mediterrània, per a la qual cosa cal construir un model econòmic divers, competitiu i 
sostenible, basat en l’economia productiva i una xarxa logística adequada, que aprofiti el talent 
humà a partir de la recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi 
solidàriament a corregir les desigualtats socials. Des de Vilafranca i des del Penedès, podem 
aportar el nostre granet de sorra per assolir aquest objectiu. 
 

UN TEIXIT EMPRESARIAL COMPETITIU EN L’ENTORN GLOBALITZAT 

Vilafranca ha de tenir la capacitat i ha d’estar preparada per competir en la globalització. Per 
això, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les pimes, invertir 
contínuament en R+D+I, disposar de les infraestructures necessàries, garantir l’accés al 
finançament assignant recursos per potenciar nous sectors productius i creant les condicions 
per al desenvolupament d’ecosistemes empresarials que propicien l’activitat econòmica, 
reduir els costos energètics, impulsar la internacionalització, etc. 
 

INDÚSTRIA COMPETITIVA EN UN ENTORN DE DIGITALITZACIÓ 

El concepte d’indústria 4.0, també conegut com a quarta revolució industrial, és una 
oportunitat per guanyar competitivitat en un sector estratègic per al nostre país. En un entorn 
de competència global, guanyar competitivitat és essencial si volem assolir una millora dels 
salaris. És molt important que des de l’Ajuntament de Vilafranca acompanyem les empreses, 
treballadors i actors econòmics en aquesta transició d’una indústria clàssica cap a una indústria 
intel·ligent que adopti la digitalització com a eina de millora de la productivitat. Aquesta 
indústria intel·ligent també ha de permetre assolir millores en termes ambientals, en les 
condicions laborals dels treballadors/es i una personalització de la producció més gran segons 
les preferències dels consumidors.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Assessorar a empreses en la diagnosi per conèixer el potencial d’integració d’eines 
de digitalització en els seus processos de producció que els permetin guanyar 
competitivitat. 

• Coordinar el teixit empresarial local per a la generació de sinergies i per definir 
recursos formatius destinats a capacitar els treballadors en la digitalització del sector 
industrial. 

 
El Penedès i Vilafranca han d’encarar una modernització del model industrial de la comarca. 
Cal ser més competitius i més diversos per tal d’assegurar una comarca emprenedora i activa. I 
cal fer-ho mantenint un dels elements imprescindibles i de més valor del Penedès; el paisatge. 
Per fer-ho possible cal avançar en el repte de l’agroindústria per complementar econòmica, 
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socialment i de forma sostenible l’economia i la generació d’oportunitats per la comarca i 
Vilafranca. Vilafranca, com a capital, ha de liderar aquesta aposta.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Impulsar un hub empresarial de desenvolupament de models i projectes de negoci 
relacionats amb aquest sector. 

• Crear sinèrgies amb l’àmbit educatiu per establir a Vilafranca un punt de formació en 
agroindústria. 

• Desenvolupar un espai d’innovació i recerca en agroindústria per esdevenir un puntal 
al nostre país en aquest sector. 

 
De la mateixa manera el Penedès i Vilafranca com a Capital del Vi ha de seguir apostant per 
aquest sector com a element identificador i vertebrador de la proposta industrial i econòmica 
del territori. 
 
 
 
 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Potenciar Vilafranca com a capital del vi. 

• Fer les accions necessàries per a mantenir l’activitat econòmica vitivinícola a 
Vilafranca. 

• Impulsar la reconversió d’activitats vitivinícoles per a desenvolupar projectes atractius 
per a les empreses i que aportin valor afegit a la ciutat. 

 

EL CAPITAL HUMÀ COM A PRINCIPAL RECURS 

El principal actiu que té Catalunya i el seu territori, és el talent de la gent i la seva capacitat 
d’emprendre de forma creativa i innovadora. És un recurs que depèn en bona mesura de la 
qualitat del sistema educatiu, i de fins a quin punt aquest és capaç de comprendre, relacionar-
se i generar sinergies amb el món de l’economia, oferint a tot el jovent la igualtat 
d’oportunitats per orientar i construir el seu futur. 
 
La formació de tota la ciutadania és, doncs, la base per desenvolupar l’economia del país. I no 
només forjant joves estudiants amb capacitats per comprendre el món que els envolta, amb 
un ensenyament superior de qualitat i excel·lència que garanteixi la igualtat d’oportunitats. I 
entenent també que és al llarg de la vida de totes les persones que cal mantenir l’esforç 
educatiu. El reconeixement del talent femení ha de ser un dels motors de creixement i de 
progrés econòmic i social. Cal posar en valor el treball de les dones donant visibilitat a les 
professionals i emprenedores i eliminant les desigualtats de gènere que es donen en l’àmbit 
laboral. 
 

EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE COM A OBJECTIU ECONÒMIC 

El desig d’oferir un futur millor per a les properes generacions és un gran repte del planeta, 
però alhora és una oportunitat per al nostre sistema econòmic i, per extensió, per al nostre 
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teixit empresarial. Saber transformar els reptes de la sostenibilitat ambiental en un canvi en el 
model industrial és un dels pilars de l’economia del nou país. 

 

ECONOMIA SOCIAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
I CONSTRUIR UN FUTUR COL·LABORATIU 

L’economia ha de ser una eina per a la reducció de les desigualtats i per donar més 
oportunitats a tota la ciutadania amb l’esperit de ser més justa i socialment més participativa, i 
defugint posicions elitistes, classistes i masclistes. 
 
Per això, el nou estat emprenedor també ha de ser-ho en l’àmbit social, desplegant una 
estratègia de concertació amb el tercer sector amb la finalitat d’atendre més i millor les 
persones vulnerables en un context social canviant, de gran diversitat, d’heterogeneïtat i 
demandes específiques que el sector públic no sempre arriba a cobrir amb celeritat i eficiència 
en la gestió. La factura social de les desigualtats, a banda d’evidenciar la realitat d’un fracàs 
col·lectiu d’ordre moral i cívic, acaba sent massa cara, fins i tot econòmicament.  
 

UNS MUNICIPIS EMPRENEDORS 
QUE FACILITIN L’ACTIVITAT EMPRESARIAL 

Un sistema econòmic sòlid i divers necessita d’una administració capaç de permetre elaborar 
una política de desenvolupament industrial sense les restriccions de l’actual marc econòmic, 
amb recursos suficients i amb la capacitat de comprendre les necessitats pròpies del teixit 
empresarial català. Per això és imprescindible que des de Vilafranca es construeixi una 
administració que ajudi a fer créixer l’activitat d’autònoms i pimes. 
 

MESURES PER A L’EMPRENEDORIA SOCIAL I REPUBLICANA: 
 

• Promoure activament la cultura del treball col·laboratiu i cooperatiu, des de 
l’educació i la formació de infants, joves i adults i també a nivell intramunicipal i 
intermunicipal, des del convenciment que els reptes del present i el futur els 
resoldrem abans i millor des del lideratge efectiu però conjunt i participatiu.  

• Apostar per la formació professional. Els agents públics han de posar en contacte 
PIMES locals amb els centres de formació professional. Millorant així la connexió entre 
aquests dos i fomentar el creixement de l’ocupació del jovent de la vila.    

• Reforçar encara més l’estratègia municipal de suport a les empreses socials, com 
organitzacions que conjuguen la realització de serveis a la ciutadania de qualitat amb 
la inserció laboral dels col·lectius atesos pels serveis socials públics i les entitats 
solidaries de la Vila.  

• Establir acords amb les entitats i serveis financers de Banca Ètica i Solidària i amb la 
banca pública catalana, per la creació d’un Fons Econòmic de Suport a 
l’autoocupació, la creació de microempreses i el seu desenvolupament, treballant per 
transformar PINNAE també en una eina útil en aquest procés.  

• Sol·licitar la incorporació de Vilafranca a la xarxa Social Business Cities, promoguda 
per Mohamad Yunus, premi Nobel de la Pau i promotor mundial dels microcrèdits com 
eina de desenvolupament econòmic i social.  
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• Internacionalitzar la vila i la comarca com a espai econòmic, tecnològic i cultural 
d’atracció per empreses d’alt valor afegit, posant en valor la qualitat de vida que 
ofereix el Penedès i la seva proximitat als centres econòmics de Barcelona i Tarragona.  

• Promoure la millora de la qualitat professional dels treballadors/es de la Vila, 
dinamitzant experiències que fomentin la formació dual dels joves, el manteniment 
d’oficis tradicionals i de qualitat, etc.  

• Impulsar al municipi la compra pública ètica i transparent, entenent que la despesa 
pública ha d’estar lligada especialment a objectius de qualitat professional i impacte 
social. No podem deslligar l’aplicació dels pressupostos públics a les polítiques de 
promoció econòmica i social.   

• Potenciar les empreses d’inserció i integració laboral per a persones vulnerables i 
discapacitades. 

• Contribuir a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de 
l’economia social i solidària. 

• Incentivar la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de 
serveis públics. 

• Impulsar noves fórmules de partenariat entre l’administració pública i les empreses de 
l’economia social per a la gestió de serveis de responsabilitat pública, incentivant la 
cooperació i la corresponsabilitat pública i privada. 

• Exercir de punt d’informació per a les futures persones emprenedores cooperatives, 
orientant-les en la fórmula cooperativa o redirigint-les a les entitats especialitzades. 

• Promoure l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi. 

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

 

MESURES PER A LA SOSTENIBILITAT DE L’ECONOMIA: 
 

• Fomentar i promoure 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. 

• Potenciar l’autoconsum d’energies renovables, regulant-lo a favor dels consumidors, 
les famílies i les empreses, i incentivant-lo en habitatges i centres de treball com a 
forma més neta, econòmica, sostenible i cooperativa. En aquest sentit donarem suport 
a iniciatives de cooperatives d’energia per avançar en la sobirania energètica i 
l’autoconsum energètic. 

• Elaborar una Pla de Sobirania Energètica per a tots els equipaments municipals, 
posant com a objectiu que a la fi del mandat 2019-2022 aquests edificis siguin abastits 
per energia renovable. 

• Potenciar el projecte Vinyes per calor, i impulsar projectes similars que permetin a 
Vilafranca consolidar-se com una ciutat sobirana energèticament. 

 
 
 
 
 

MESURES PER A LA MODERNITZACIÓ I EFICÀCIA COMPETITIVA: 
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• Millorar els polígons industrials del municipi, amb una xarxa de connexió a internet 
d’alta velocitat, garantint la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i l’extensió de 
les possibilitats de la innovació.  

• Mantenir correctament els polígons industrials (enllumenat, voreres, vials, 
senyalitzacions, etc.).  

• Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. Generar 
sòl industrial propi en bones condicions i utilitzar mesures d’atracció de noves 
inversions. 

• Establir i mantenir una comunicació directe amb les principals indústries i empreses 
ubicades al municipi a fi de detectar possibles empreses en crisis.  

 
 

MESURES PER A LES MILLORES SOCIALS 
EN ELS CONCURSOS, CONVENIS I CONTRACTES: 
 

• Potenciar l’ús de clàusules socials en els concursos i processos d’adjudicació de 
contractes públics. 

• Incentivar, mitjançant processos de contractació i compra públiques, empreses i 
organitzacions que es comprometin a millorar el mercat laboral tant pel que fa a 
l’estabilitat dels llocs de treball com pel que fa a la convergència dels salaris, 
contribuint a la dinamització de l’economia local. 

 
 
 

MESURES EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ: 
 

• Dur a terme programes de difusió de l’economia social i solidària per augmentar el 
grau de coneixement entre la ciutadania, com també els beneficis que s’extreuen per a 
les persones i per al territori. 

• Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses 
ubicades al municipi, a fi de detectar possibles empreses en crisi.  

• Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per oferir meses de 
diàleg per implantar noves empreses al municipi amb ofertes de sòl industrial, amb 
incentius per a la industrialització de zones d’especial interès. 

• Ajut al finançament. Cooperar amb les entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit 
a l’hora de desenvolupar les activitats financeres de les institucions públiques. 

 
 

TREBALL, PENSIONS I ECONOMIA SOCIAL,  
LA VILAFRANCA DEL TREBALL DIGNE 
 
Vilafranca s’ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les persones puguin exercir el 
seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat en la 
feina, amb participació en la presa de decisions de les empreses i amb concertació social en les 
relacions laborals.  
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El mercat de treball es basarà en les feines per compte aliè, l’autoocupació, l’emprenedoria i la 
funció pública. El mercat laboral es dotarà d’una inversió sostenible i eficient en 
infraestructures i d’un sistema de cotització adequat que permetrà establir un sistema de 
protecció social a la ciutadania (prestacions contributives i no contributives). 
 
 

SUPORT A L’EMPRENEDORIA I AL TREBALL AUTÒNOM  

Catalunya és un país en què l’emprenedoria ha estat present històricament. Emprendre va 
associat a la nostra manera de ser i de fer. El suport a l’emprenedoria i al treball autònom ha 
de facilitar el naixement de projectes emprenedors i la seva consolidació, així com una clara 
legislació del treball autònom, tant en la definició com en la regulació fiscal i de seguretat 
social. I és aquest esperit el que s’ha de potenciar si volem que Catalunya i Vilafranca sigui 
capdavantera en recerca, desenvolupament i innovació, i el que comportarà creixement 
econòmic. Cal que Vilafranca afavoreixi i enforteixi la creació d’espais de treball col·laboratiu 
per aprofitar les sinergies locals i impulsar projectes que reverteixin en el territori. 
 
 

IMPULS A L’ECONOMIA SOCIAL, TERCER SECTOR I COOPERATIVES, COM 
A MOTOR DE TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC CAP A UN 
MODEL MÉS RESPONSABLE, SOSTENIBLE I BASAT EN LES PERSONES. 
 
Impulsarem de forma preferent l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, perquè 
sigui el motor de transformació del model econòmic cap a un model més responsable, 
sostenible i basat en les persones. Per consolidar aquesta transformació, també impulsarem la 
cultura d’empresa social entre el conjunt del teixit empresarial, incentivant comportaments 
socialment responsables i no exclusivament d’obtenció de beneficis empresarials. Ser un actor 
més en l’economia social i tercer sector com a promotor del sector i soci necessari al municipi. 
 
És necessària la incorporació de criteris socials a les empreses, públiques i privades, així com a 
l’administració pública del país. La transformació del model no es produirà únicament pel 
creixement de les entitats de l’economia social, tercer sector i cooperatives, sinó que també, 
per completar la transformació del model econòmic, cal impulsar el consum responsable: una 
demanda racional, conscienciada i coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra. 
 
Vilafranca ha de liderar la incorporació de criteris socials en el teixit empresarial del seu 
municipi. Cal vetllar per a que en els concursos i subcontractacions es respecti la legalitat i no 
s’afavoreixin empreses que puguin optar a fer treballs públics amb salaris que incompleixin el 
conveni sectorial o estiguin per sota. Si això és el que volem per a la gent treballadora del 
nostre municipi, hem de donar exemple exigint-ho a les empreses que treballin per a 
l’administració. 
 

MILLORA DE L’OCUPABILITAT MITJANÇANT 
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ. 

Les polítiques actives d’ocupació han d’anar dirigides a la recuperació de les persones sense 
ocupació, amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació dels diferents 
actors socials i liderats des de l’administració pública.  
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Unes polítiques actives fortes són un element indispensable per treballar l’ocupabilitat de les 
persones, construir un marc de relacions laborals més àgil i segur per a empreses i treballadors 
i treballadores i ser un factor favorable a la productivitat de l’economia. Cal treballar aquestes 
polítiques actives de forma transversal entre les àrees municipals (Promoció Econòmica, 
Urbanisme i Habitatge, Serveis Socials, Ensenyament, etc.). En l’àmbit local, cal aprofitar el 
coneixement que tenim dels nostres recursos i de les nostres persones. 
 
 

EL PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ 

En l’elaboració de les polítiques públiques de promoció econòmica, és imprescindible tenir 
instruments de diagnosi d’allò que succeeix al mercat i fer un seguiment dels principals 
indicadors socioeconòmics, especialment l’indicador del nombre de persones aturades del 
municipi registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya desagregat per sexe, tenint en compte 
les persones que fan formació o tenen altres causes per les quals suspenen l’alta com a 
demandants d’ocupació i ja no consten com a aturades.  
 
S’han de considerar també totes les persones que ja no tenen dret, segons la normativa 
aplicable, a accedir a qualsevol tipus de prestació o subsidi per desocupació, en no haver pogut 
generar prou cotitzacions. 
 
Les meses locals d’ocupació, en l’àmbit municipal, són un molt bon instrument per fer xarxa 
amb les empreses locals. El diàleg i la posada en comú de problemàtiques o necessitats és el 
primer pas per trobar solucions a situacions que sovint són comunes a moltes d’elles. Aquestes 
meses també serveixen perquè les empreses reconeguin l’Ajuntament com un interlocutor 
vàlid en el seu dia a dia i l’Ajuntament pugui reduir l’atur local o intentar millorar les 
condicions de les persones que treballen al seu municipi, també de forma transversal 
(accessos, formació, etc.). 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Promoure i desenvolupar un Pacte Territorial de Promoció Econòmica i d’Ocupació, 
des de Vilafranca amb els municipis del voltant i amb visió Vegueria. Deixem de pensar 
que la competència industrial de la Vila esta amb els municipis veïns, treballem plegats 
per oferir al món un espai, un entorn tecnològic i de coneixement compacte, potent, 
integrador.  

• Definir i posar en marxa una estratègia global de foment de la autoocupació, que 
aprofiti els molts i bons recursos que ja hi ha a la Vila, a la comarca i a la Vegueria. 
Ajudar a fer plans de negoci viables i sostenibles, acompanyant-los intensament en la 
seva arrancada i el seu desenvolupament, oferint de forma conjunta, ordenada i amb 
sinergies la formació, els recursos financers i el mestratge necessari. Cal repensar els 
mecanismes que permetin fer el salt a l’autoocupació amb més garanties.  

• Crear un equip municipal interàrees (Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Socials i 
Hisenda) per definir i desenvolupar conjuntament una estratègia pel foment de 
l’economia i la ocupació a Vilafranca, col·laborant amb les institucions de la comarca.  

• Establir i desenvolupar una política per ajudar a la creació d’espais de cotreball al 
municipi, promovent els actuals i analitzant si se’n necessiten de nous. Cercar espais 
on poder instal·lar noves oficines a preus assequibles per a autònoms, petites 
empreses i cooperatives de treball. 



PROGRAMA MUNICIPAL 2019 ERC VILAFRANCA 42 
 
 
 

• Enfortir la relació entre el sistema d’ocupació, el servei d’ocupació i el territori, 
coneixedors de la realitat local, potenciant l’intercanvi d’informació, i compartint-la 
per elaborar programes específics i més àgils a cada territori. 

• Detectar el nombre de famílies de l’àmbit local que es trobin per sota del llindar de 
la pobresa perquè formin part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la 
plena escolarització, l’alimentació normal, l’habitatge i l’acompanyament necessari 
per a la seva inserció sociolaboral.  

• Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb una 
atenció especial 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. 

• Dinamitzar les empreses socials i les empreses amb responsabilitat social perquè 
s’impliquin activament en les polítiques d’inserció i ocupació dels nostres joves i en 
general de les persones en atur, oferint espais de formació, pràctiques i experiències 
laborals.  

• Potenciar la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives 
d’ocupació. Adaptarem la formació a la realitat del teixit productiu local, mitjançant la 
prospecció d’empreses i el coneixement del teixit productiu.  

• Incrementar els recursos propis que es destinen a polítiques actives. 

• Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a 
activitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de persones 
aturades. 

• Conèixer les competències de les persones aturades amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat i procurar l’encaix amb les necessitats de les empreses. 

• Detectar les necessitats formatives de les persones i les empreses per millorar 
l’ocupabilitat en el nostre territori elaborant programes conjunts. 

• Promoure el treball social amb baixa qualificació o especialització de persones sense 
treball, respectant el principi de no substitució de llocs de treball efectius, atenent 
necessitats socials bàsiques que qui les demana no pot retribuir (persones 
dependents, col·lectius exclosos o en risc, etc.). 

• Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de 
tancament o deslocalització d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles 
negociacions de noves implantacions o trasllats d’empreses, es vetllarà perquè les 
plusvàlues derivades de la possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai 
un incentiu al tancament o la deslocalització de la mateixa empresa. 

• Promoure el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb bagatge 
professional, per fer tutories a persones emprenedores i recercadores de treball. 

• Adaptar la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències 
necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals. 

• Potenciar la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 

• Promoure la contractació responsable, tant a l’Ajuntament (fomentant la participació 
en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de treball) com al teixit 
empresarial i comercial dels municipis, amb possibles bonificacions fiscals. 

• Establir ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions a 
col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral. 

• Establir punts on informar i assessorar en el terreny tècnic i financer les persones que 
vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com 
d’autoocupació. 
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• Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les 
empreses i les administracions per ajustar l’oferta de formació professional a les 
necessitats locals del mercat de treball. Crearem els òrgans consultius i de participació 
social que puguin vertebrar aquesta comunicació. 

• Dur a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals. 

• Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per oferir meses de 
diàleg per a l’establiment de noves empreses als municipis.    

 
 

COMERÇ 
UN MODEL COMERCIAL EQUILIBRAT 
 
La promoció d’un model comercial arrelat a la vila, modern i dinàmic, amb una pluralitat 
d’oferta competitiva i equilibri entre formats, és una peça essencial per a la cohesió social, la 
coherència urbanística, la identitat i l’atractiu de la vila. En aquest sentit, l’articulació i el 
reforçament dels eixos comercials urbans i dels mercats municipals, són les línies definitòries 
de l'activitat municipal d’Esquerra.  
 
Els objectius que perseguim són promoure i dinamitzar el comerç, millorar la gestió, oferir 
serveis, cercar sinergies positives i seguir potenciant l’associacionisme comercial. Volem 
fomentar un treball estret entre les associacions comercials i l’ajuntament com a primer esglaó 
de la col•laboració público-privada. Avui en dia és especialment important, per la potencialitat 
del comerç urbà, donar suport a les empreses comercials que vulguin fer evolucionar els 
negocis amb la mirada posada en la innovació (de processos, de serveis, de productes...) i en la 
generació d’experiències per als consumidors.  
 
La cooperació apareix com a instrument fonamental per garantir la competitivitat del comerç 
independent, aconseguint economies d’escala en l’àmbit sectorial (compres, 
subministraments, promocions, marques, etc.) i en el territorial (serveis als compradors i 
compradores, promocions, etc.).  
 
Actualment està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer 
que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials, perquè se situa en la 
proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica en la ciutat 
i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona il·luminació, seguretat, 
neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera 
més ocupació directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció 
econòmica i social; cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la 
realitat més propera, i resol amb èxit aquesta aparent contradicció. 
 
D’altra banda, el model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent de la 
producció de béns i serveis autòctons, no només de la producció agroalimentària de 
proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat elaborades a casa nostra. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Treballar per arribar a un Acord de Ciutat en política comercial per plantejar les línies 
d’actuació necessàries per a impulsar aquest sector a Vilafranca, a través de la 
participació de tots els agents implicats, que tingui com a resultat un Pla de 
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Dinamització Comercial (Pla Vilafranca Comerç) amb una calendarització de les 
actuacions.  

• Potenciar un pla de dinamització cultural, turística i d’oci de la ciutat, que acompanyi 
al comerç i activi la ciutat. 

• Ampliar el centre comercial de la ciutat, incorporant a aquest espai comercial, el 
carrer Sant Pere, el carrer Beneficència, l’avinguda de Tarragona i l’avinguda de 
Barcelona. 

• Definir els eixos comercials de la Vila com a espais d’interès especial, promovent 
accions que dinamitzin l’obertura i aprofitament dels locals buits i la seva 
interconnexió comercial, unificant serveis de compres, descomptes, etc.  

• Promoure la creació d'entorns urbanístics amables pel comerç, amb especial atenció a 
les illes de vianants.  

• Aplicar un pla de millora urbanística i d’il·luminació del centre que doni coherència, 
bellesa, seguretat, singularitat, que millori l’enrajolat, que reformi i millori espais com 
la Plaça de la Constitució, la plaça de l’Oli-Jaume I, el carrer de Sant Jocund, el carrer 
Raval de la Font, la plaça del Carme, la plaça d’Anselm Clavé ... fent que el centre de la 
ciutat sigui un espai més ampli i embellit. 

• Dinamitzar els locals buits: fent aparadors actius d’altres comerços, promovent antics 
o nous oficis, fomentant contractes de poca durada i preu reduït per donar suport a 
l’inici de noves activitats, realitzant descomptes o pujades impositives per promoure la 
posada al mercat o disponibilitat per les associacions de comerciants, etc. 

• Millorar el cens comercial de locals buits per facilitar la cerca d’espais a noves 
activitats a possibles nous interessats. 

• Impulsar l’estudi d’un sistema per gravar els locals buits que faci més de dos anys que 
no s’hi duu a terme cap activitat comercial. 

• Estudiar conjuntament amb el sector comercial, les noves fòrmules de gestió com les 
zones BID, o altres sistemes, per incorporar millores i per dinamitzar de manera 
conjunta el comerç de la ciutat. 

• Establir mesures per a que els comerços de la ciutat, no marxin i s’instal·lin als 
polígons industrials dels municipis veïns. 

• Promoure la obertura de locals tancats. 

• Potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la 
dinamització i la vitalitat del municipi.  

• Impulsar un pla d’accessibilitat als comerços de la ciutat, per a les persones amb 
mobilitat reduïda o amb dificultats de mobilitat. 

• Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de 
comercialització dels productes de la terra, i cercarem noves fires i esdeveniments per 
situar Vilafranca com a referent comercial, turístic i de lleure de Catalunya. 

• Potenciar el comerç de productes de proximitat, KM 0, i d’agricultura ecològica.   

• Promoure la demanda i la comercialització de productes agraris i manufacturers 
autòctons mitjançant els comerços locals, i desenvolupament de la cultura de 
l’ecogastronomia (slow food). 

• Treballar per atraure botigues d’atracció supralocal per inncentivar nous compradors i 
potenciar d’aquesta manera l’economia local.  

• Donar suport a plans de negoci més ajustats a la realitat, per evitar nous fracassos i 
reduir la rotació de comerços per local.  

• Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant a la retolació 
com a l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la 
qualitat del servei.  
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• Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants del municipi 
per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, etc.). 

• Informar i facilitar eines que permetin a l’empresari una reorientació i un ús eficient 
dels seus recursos. 

• Facilitar la formació i la informació de l’evolució del sector, traslladant-li el 
coneixement rellevant per al creixement i desenvolupament de l’empresa comercial 
catalana. 

• Capacitar la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç 
electrònic. 

• Elaborar i aplicar programes de sensibilització sobre la funció social del comerç. 

• Mantenir l’actual model d’horaris comercials, evitant-ne la liberalització total.  

• Promoure el consum responsable.   
 
 

EL VALOR SOCIAL DELS MERCATS 
I DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT I DE TEMPORADA 

El rol dels mercats municipals en el desenvolupament local va tenir un paper molt rellevant 
durant els darrers segles. Amb l’auge dels nous formats comercials, en ocasions, ha perdut 
aquest paper destacat que, tradicionalment, ha servit per a la socialització de les col·lectivitats.  
 
Per tant, cal que continuïn desenvolupant la tasca de dinamització econòmica. Atesa la 
importància que té l’alimentació en la salut, cal pensar en els mercats municipals com a 
centres de promoció dels hàbits saludables, amb una funció primordial de la formació en els 
centres escolars. En aquest sentit, els mercats municipals han d’esdevenir potenciadors de 
l’agricultura que utilitzi sistemes de producció respectuosos amb l’entorn i que garanteixi, 
alhora, la màxima seguretat alimentària dels productes de proximitat i de qualitat, a fi de 
promoure i dinamitzar les economies locals. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels mercats 
municipals. 

• Vincular la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos comercials. 

• Promoure el consum de productes de la terra, autòctons, de proximitat, de 
temporada i ecològics, de manera que les persones consumidores relacionin l’origen 
del producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza. 

• Potenciar les iniciatives empresarials d’emprenedores i les actuacions de 
desenvolupament agrari promogudes per dones i facilitarem la incorporació de dones 
joves als sectors agrícola, ramader, agroalimentari i forestal. 

• Treballar per eliminar la presència dels plàstics d’un sol ús als mercats municipals, 
fomentant les bosses i envasos reutilitzables, i els materials compostables. Volem 
mercats municipals sense plàstics. 

• Millorar la recollida selectiva dels residus als mercats sedentaris i ambulants. 

• Establir circuits per evitar el malbaratament alimentari als mercats municipals, i 
establirem canals d’aprofitament. 

• Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació 
segura i saludable, i l’aprofitament alimentari. Establirem un programa de xerrades a 
les escoles per educar els infants i el jovent i donar-los criteris perquè segueixin una 
alimentació saludable. 
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• Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la seva 
continuïtat, garantint que es compleixin les funcions d’accessibilitat, proximitat, 
amplitud d’oferta, competitivitat en preu, dinamització del municipi i punt de trobada i 
socialització de la ciutadania. 

• Desenvolupar polítiques formatives dels professionals del sector per garantir el futur 
del mercat i dels seus marxants. 

 
 

TURISME 
UN TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT  
  
La República ha d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i ha d’esdevenir una 
destinació de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit –que no exclusivament de 
luxe–, amb una oferta diversificada que ens permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental de l’activitat turística, i que contribueixi a fer conèixer a tot el món els trets 
que ens distingeixen com a nació. 

 

QUALITAT I SOSTENIBILITAT DEL SERVEI ALS TURISTES I VISITANTS 

Cal que el servei que es proporciona tant als turistes com als visitants estigui en consonància 
amb el tipus de turista d’elevat valor afegit –que no necessàriament és de luxe– que volem 
atreure. Per aquest motiu, cal millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques. 
Cal distribuir els beneficis del turisme entre tota la població i generar ocupació de qualitat i, 
d’aquesta manera, reforçarem el consens social sobre el sector. 

 

LA NOSTRA RIQUESA CULTURAL I NATURAL COM A BASE PER 
CONTINUAR DESENVOLUPANT UN TURISME DE QUALITAT 

El patrimoni cultural i natural de Catalunya és un factor de competitivitat únic i singular al qual 
hem d’atorgar el màxim valor per diferenciar la nostra oferta de la resta de països i ciutats 
competidores. La nostra oferta ha de parlar del nostre país i ha de fer emissaris de la nostra 
identitat els turistes mitjançant la promoció dels trets i els valors que ens distingeixen, amb 
elements històrics, culturals, naturals i patrimonials. 
 
Des d'ERC apostem per un turisme que busqui qualitat, ambient familiar, cultura i encaix amb 
el medi natural. El món del vi, el món dels castells, l’hoquei, la qualitat gastronòmica i l’entorn 
natural privilegiat, són arguments propis a promoure. Les nostres propostes són:  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Definir un Pla de Promoció Turística o projecte turístic des de Vilafranca amb la 
implicació dels diferents municipis de la Vegueria Penedès, amb empreses turístiques, 
cases de turisme rural, hotels, restaurants, cellers i associacions de comerciants per 
activar decididament l’enoturisme com a font de riquesa, partint d’un diagnòstic i d’un 
pla de treball consensuat, que consolidi la marca de turisme sostenible i cultural de la 
ciutat i del Penedès. 
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• Aplicar un pla de millora urbanística i d’il·luminació del centre de la ciutat que doni 
coherència, bellesa, seguretat, singularitat, que millori l’enrajolat, que reformi i millori 
espais com la Plaça de la Constitució, la plaça de l’Oli-Jaume I, el carrer de Sant Jocund, 
el carrer Raval de la Font, la plaça del Carme, la plaça d’Anselm Clavé ... fent que el 
centre de la ciutat sigui un espai més ampli i embellit. 

• Incidir de manera especial en la millora de l’enllumenat, de la neteja i de la seguretat 
dels carrerons que envolten la basílica de Santa Maria. 

• Conservar, senyalitzar i difondre les restes del patrimoni històric medieval que tenim 

al descobert de la ciutat, com ara restes de la muralla del carrer Ponent, de la Rambla 

de Sant Francesc, del carrer Hermenegild Clascar ... millorant el seu estat de 

conservació, manteniment i difusió, i fent un itinerari cultural i turístic per aquests 

testimonis de la ciutat. 

• Fomentar el turisme enoturístic a partir de la nostra realitat diferenciada, competitiva 
i complementària amb les ofertes dels centres turístics de Barcelona i la Costa, vinculat 
a la identitat i al patrimoni natural, cultural tangible i intangible de Vilafranca.  

• Fomentar el turisme cultural, a través de la programació dels diferents equipaments i 
serveis de la ciutat i la programació cultural de l’Auditori i Cal Bolet. 

• Ampliar els itineraris culturals i turístics per donar a conèixer tot el patrimoni 
arquitectònic de la ciutat. 

• Crear al barri del Molí d’en Rovira, el barri del Vi, un espai d’interpretació del passat 
exportador vinícola de Vilafranca, i un esdeveniment anual de portes obertes a les 
antigues naus. 

• Crear rutes de memòria democràtica. 

• Impulsar els paquets turístics del Penedès que incloguin allotjament, restauració i 
accés gratuït als equipaments culturals locals, que continguin especialment productes 
de quilòmetre zero. Difondre aquests paquets mitjançant els portals web municipals, 
el portal de turisme de la Generalitat i a través de les agències de viatge. 

• Potenciar els esdeveniments locals, com la Festa Major, el Vijazz, la Fira del Gall, les 
Fires de Maig, el Festival Most, el VINSEUM i altres dins l’oferta turística de Vilafranca.  

• Incorporar l’Alberg Municipal a la dinàmica de la ciutat i a la oferta turística de la vila 
i del Penedès, fomentant-lo com a espai de turisme familiar, cultural i esportiu 
(estades culturals o esportives, colònies d’estiu, vacances d’estiu i d’hivern ...) 
vinculant-lo al programa ‘Vacances en Família’ i colònies d’estiu de la Generalitat de 
Catalunya, i com a espai per a les entitats. 

• Crear una xarxa de camins o vies verdes per donar altres possibilitats i models de 
desenvolupament turístic al municipi. 

• Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com festivals, mercats, fires 
... dins l'oferta turística del municipi. Són iniciatives que actuen de motor que atrau el 
turisme de proximitat i de qualitat.  

• Promoure un calendari anual de grans actes comercials i culturals amb l'objectiu de 
donar a conèixer el municipi i la comarca.   

• Promoure les tecnologies 2.0 com a eines de desenvolupament del turisme a la vila.  

• Millorar el sistema de senyalització dels diferents elements turístics de la vila des de 
tots els punts possibles d’arribada.   

• Recolzar als criadors del gall Penedès per el reconeixement de productes amb 
Denominació d’Orígen Protegit (DOP) dins la indicació geogràfica protegida de 
Catalunya (IGP). 
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• Vetllar perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris estiguin 
donats d’alta com a tals, per garantir tant la qualitat del servei com la reputació del 
municipi. Donar resposta a la problemàtica dels habitatges d’ús turístic i garantir la 
convivència d’aquestes activitats amb els veïns del lloc on se situen. 

• Treballar per a que la part de la taxa turística que es queda al municipi sigui destinada 
a la formació de les persones que estan al servei del turisme, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat al servei. 

• Consensuar i desenvolupar amb els operadors turístics les fórmules específiques per 
aprofitar el nostre patrimoni i els trets diferencials com a factor d’atracció i de 
complement de l’activitat turística tradicional.  

• Potenciar l’Escola d’Enoturisme i la WineBS com espais on oferir formació de qualitat 
sobre enoturisme, vinculats a estudis universitaris i de caire internacional.  

 
 

VILAFRANCA CAPITAL DEL VI  
  
La Capitalitat del Vi s’ha d’exercir amb fermesa i amb visió global, per ser un referent en la 
industria vitivinícola Catalana i Europea a tots els nivells: coneixement i cultura, comerç i 
consum, emprenedoria, investigació, presència i arrelament. Cal apostar per la dinamització 
d’un ecosistema econòmic al voltant del vi, interconnectat i retroalimentat des de tots els 
punts de vista possibles.   
 
Vilafranca ja disposa de molts dels actors i instruments necessaris: empreses capdavanteres, 
l’Innovi, l’Incavi, el Vijazz, les DO, Vinseum, l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, la Wine 
Business School, l’Ecosostenible Wine...) però cal activar-les com a un únic ecosistema potent, 
enllaçat i dinamitzat des del propi sector, amb els suports públics que calguin, per esdevenir 
realment una industria puntera arreu de Catalunya i Europa. Un espai econòmic que atregui 
nous actors nacionals i internacionals que reforcin la capitalitat catalana del vi per posar-la al 
nivells de les capitals vitivinícoles de la resta d’Europa.  
 
Vilafranca ha de ser el lloc de destí dels experts i dels aficionats al vi, perquè trobin botigues de 
qualitat on tastar i comprar els millors vins del Penedès, així com restauració i una oferta 
cultural i del vi atractiva i d’interès. Les empreses del sector vitivinícola han de tenir interès en 
invertir a Vilafranca perquè aquí troben coneixement, tecnologia i professionals de primer 
nivell.  
  
Proposem una nova manera de desenvolupar les polítiques socials, econòmiques i d’ocupació. 
Una manera de treballar col·lectiva, amb coneixement i amb il·lusió per una Vilafranca 
econòmica i socialment responsable.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Fer de l’Escola d’Enoturisme i la Wine Business School un veritable hub de 
coneixement sobre el sector del vi i l’enoturisme, amb formació professionalitzada i 
activitats per a professionals sobre enoturisme, exportació i comercialització de vins. 
Un centre que esdevingui també un Observatori d’Enoturisme, amb recerca i 
investigació social, que reculli dades i estableixi dinàmiques i assessorament a d’altres 
zones vinícoles de Catalunya i el món. 

• Promoure i facilitar l'accés a cursos de català als treballadors de l'hostaleria. 
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• Organitzar un congrés internacional cada dos anys sobre Enoturisme, amb les 
principals tendències i experiències d’èxit . 

• Crear un Consell de la Capital del Vi format per representants de les empreses 
vinícoles de Vilafranca, el Vinseum, l’Escola d’Enoturisme i WineBS, l’INCAVI, 
representants d’empreses enoturístiques, gremi restauració i representants viticulors 
perquè es generin sinergies i projectes conjunts de dinamització de la ciutat al voltant 
del món del vi.   

• Fer del barri del Molí d’en Rovira un espai d’interpretació del passat exportador 
vinícola de Vilafranca, amb un esdeveniment anual de portes obertes a les antigues 
naus, showrooms, conferències i fira de vins. Un esdeveniment cultural, el Barri del Vi, 
que posi en valor el barri i mostri els potencials i la història d’aquest espai emblemàtic 
de Vilafranca i únic a Catalunya. 

• El suport a la pagesia com a sector clau en el món del vi, que ha de tenir el seu 
reconeixement i la compensació que mereix el seu treball.  

• Estendre la cultura del vi a la ciutadania amb cursos monogràfics i tallers sobre el vi i la 
seva història aprofitant els equipaments de l’Escola d’Enoturisme i vinculat a les 
activitats que es desenvolupen a Vinseum.  

• Fer la Vinya de Vilafranca, preservant unes vinyes al Balcó Les Clotes que serveixin 
com a espai de recerca en col·laboració amb l’INCAVI sobre sostenibilitat i canvi 
climàtic i que esdevinguin, alhora, un espai de difusió sobre la cultura del vi en 
col·laboració amb el VINSEUM a través del cicle de la vinya i on les escoles puguin 
desenvolupar tasques sobre viticultura (poda, verema, etc.) 

 
 

CONSUM 
UN MERCAT MÉS DEMOCRÀTIC I CONSCIENT  
 
Volem una Vilafranca que vetlli per garantir la protecció dels drets dels consumidors/es, com a 
agents socials i econòmics, mitjançant la implicació d’organismes públics nacionals de consum 
amb autonomia organitzativa i pressupostària pròpia i amb l’impuls i el compliment de normes 
jurídiques pròpies. 

 

UNA POLÍTICA PIONERA D’ESTAT PER 
GARANTIR EL DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES 

Apostem per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i supervisant les 
empreses per garantir els drets dels consumidors, tant de béns com de serveis, fomentant els 
processos d’arbitratge i mediació. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Potenciar l’Oficina Municipal d’informació als consumidors/es, ampliant els serveis a 
empresaris i comerciants en els aspectes que afecten els drets de les persones 
consumidores. 

• Fomentar el consum responsable, sobre la base de criteris de sostenibilitat cultural, 
mediambiental i socioeconòmica, com a via per afavorir un model de 
desenvolupament econòmic més equilibrat, amb programes de formació i campanyes 
de sensibilització continuades. 
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• Fomentar del consum responsable, entès com el consum de productes i serveis de 
l’economia cooperativa i l’economia social i solidària. En aquest sentit, treballarem en 
l’establiment de l’etiqueta social o similars en l’àmbit de les competències pròpies dels 
poders locals. 

• Fomentar el consum responsable en els processos de compra pública, com per 
exemple en l’àmbit de la compra d’electricitat o de la telefonia, aprofitant les 
experiències cooperatives en el sector. 

• Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per controlar i sancionar les 
activitats econòmiques en les quals s’evidenciïn situacions de competència deslleial 
que posin en risc la seguretat del consumidor i la qualitat del servei. 

• Fomentar el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per 
impulsar les bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a estendre l’adopció de 
pràctiques que responguin a la responsabilitat social corporativa. 

• Fer difusió de les juntes arbitrals de consum com a solució de prestigi, pràctica i 
gratuïta de solució de conflictes entre empresaris i consumidors. 

 
 

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
LA INNOVACIÓ AL SERVEI DE LA CIUTADANIA 
 
Volem una República i una Vilafranca, que esdevingui referent al món en el desenvolupament 
de la innovació, tant tecnològica com social, que permeti augmentar l’empoderament de la 
ciutadania i la seva qualitat de vida, millori la competitivitat de les empreses i afavoreixi la 
qualitat dels serveis i l’eficiència de les administracions públiques. Un model que situï la 
ciutadania al centre del cercle de la innovació. 
 

CIUTATS I POBLES INTEL·LIGENTS  
TRANSFORMACIÓ DIGITAL I GOVERN OBERT 

 
Amb la tecnologia i un bon ús de les dades es poden oferir uns serveis millors i més eficients. 
Els països, ciutats i pobles intel·ligents se serveixen d’infraestructures, innovació, dades i 
tecnologia per reduir el consum energètic i l’emissió de carboni, però també per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes, com pot ser la seguretat o el transport amb 
serveis que faciliten el dia a dia de les persones. 
 
Es pot dir que són ciutats o pobles que han desenvolupat un sistema de sistemes que 
funcionen de manera conjunta. Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació 
i tecnologies estiguin primer al servei dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del 
nostre país. Apostem per una transformació digital que serveixi per solucionar els reptes que 
tenim com a ciutadans dins d’aquestes àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques 
han d’estar al servei dels projectes de ciutat. Al mateix temps cal assegurar una connectivitat a 
internet d’alta velocitat a tota la ciutadania, un dret de gran necessitat per a la societat i 
l’economia del segle XXI.  
 
Des d’Esquerra Republicana, volem fomentar el Govern Obert, per fer polítiques que 
persegueixin una comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l’Administració i la 
ciutadania. Per això cal promoure una democràcia participativa i treure profit de la 
intel·ligència col·lectiva de la ciutadania, i construir una societat digital forta i justa, que 
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empoderi al ciutadà i participi activament en la construcció de la ciutat a través de les noves 
tecnologies i les dades obertes.  
Volem retornar la política a la ciutadania, amb ciutadans i ciutadanes informats perquè puguin 
participar en la presa de decisions polítiques, i treballar per un Ajuntament transparent i capaç 
de respondre les demandes de la ciutadania del segle XXI.    
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Crear línies de treball específiques de transformació amb polítiques actives d’ajuts 
per a la innovació i l’atracció de talent a Catalunya. Creació de clústers especialitzats 
en transport i mobilitat intel·ligent, sistemes de residus i tractament d’aigües, educació 
intel·ligent, emergències intel·ligents, sostenibilitat intel·ligent, subministraments 
d’aigua, llum i gas intel·ligents i participació ciutadana intel·ligent. 

• Crear un sistema de govern obert que integri les polítiques de transparència, de 
dades obertes i de participació ciutadana.  

• Formació a la ciutadania sobre participació i noves tecnologies 

• Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

És necessari continuar desenvolupant la implantació de l’administració electrònica a fi de 
millorar l’atenció a la ciutadania i que aquesta pugui dur a terme la majoria de tràmits amb 
l’administració per la via electrònica. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Garantir a tota la població l’accés a internet, inclosos els indrets més allunyats del 
nucli urbà. Potenciar les xarxes socials. 

• Promoure les xarxes gratuïtes de wifi a tot el municipi. 

• Aprofitar de les xarxes wifi municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits 
municipals. 

• Promoure la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsar els tràmits 
administratius i mecanismes electrònics per promoure la participació i l’interès de 
tothom en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa a l’activitat 
municipal. 

• Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals moderns 
que permetin detectar i solucionar de forma ràpida problemàtiques que esdevenen a 
l’espai públic.  

• Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania.  

• Promoure les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar en 
el terreny personal i professional.  

• Fer ús de les TIC per a polítiques socials que evitin l’aïllament de les persones i el seu 
sentit de pertinença i la seva atenció social.  

• Promocionar iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la clàssica 
economia industrial en economia del coneixement. Impulsar plans locals d’innovació. 

• Impulsar els programes de formació, amb més implicació pública i privada en el 
disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un nivell 
avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini. 
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• Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya –les ACTIC– per 
uniformitzar els nivells de competències de la ciutadania. Sol·licitar l’ACTIC als 
processos de selecció dels mateixos ajuntaments. 

• Modernitzar les TIC als consistoris, aprofitant-les per aconseguir un estalvi econòmic 
important i més simplificació administrativa.  

• Utilitzar les TIC com a eina d’avaluació de les polítiques de l’Ajuntament de forma 
transversal.  

• Aplicar les TIC pel foment de la Cultura local mitjançant la instrumentalització de les 
xarxes socials i altres eines socialitzadores.  

• Reduir dels costos TIC mitjançant els mecanismes de la compra agregada. 

• Fomentar l’ús de les TIC entre el personal al servei de les administracions locals. 
Apostar per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la 
ciutadania i l’administració. 

• Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i en fomentarem l’ús entre el 
conjunt dels ciutadans i les empreses locals, i també l’ús de les eines que posa a 
disposició el consorci AOC per treure’n el màxim profit. 

• Impulsar un pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els coneixements i 
l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT). 

 
 

FOMENT D’INFRAESTRUCTURES TIC PER A LA CONNEXIÓ CIUTADANA. 

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses localitzades als 
polígons industrials tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del territori. En 
aquest sentit, són d’especial interès les actuacions de banda ampla a les zones rurals o les més 
aïllades, on aquesta infraestructura esdevé un element dinamitzador del territori. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les infraestructures de 
telecomunicacions en el municipi, com són els plans d’ordenació, plans estratègics, 
plans especials, etc. 

• Promoure, en l’obra pública, l’estudi i la inclusió de les infraestructures de 
telecomunicacions. 

• Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per garantir serveis 
avançats i de qualitat. 

• Implantar infraestructures innovadores de baix cost i més eficiència, tant energètica 
com de processament o cost de desplegament, que les disponibles actualment. 

• Elaborar un pla per arribar a un consens entre la població, l’Ajuntament i les 
operadores de telecomunicacions mòbils perquè la proliferació d’antenes de 
telefonia mòbil no actuïn com a element distorsionant, i garantir la cobertura al 
màxim de llars possibles. Promourem la compartició d’aquestes infraestructures entre 
les diverses operadores que presten serveis al nostre país. 

• Elaborar un mapa sonor i de SMRF –Sistema de Monitorització de Radiofreqüència– 
per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de 
telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la ciutadania. 

• Treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament de la indústria 
TIC com a generadora d’ocupació de futur.  
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• Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge que permetin una sortida laboral 
TIC a professionals d’altres sectors.  

• Definir línies de treballs específiques que garanteixin la socialització del coneixement 
i que evitin l’escletxa social vinculada a les TIC.  

• Treballar conjuntament amb la indústria l’accés a fons de finançament europeus per 
tal de fomentar la competitivitat del sector. 

• Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la petita i mitjana 
empresa d’altres sectors per tal de fomentar la seva competitivitat mitjançant les TIC.  

• Promoure la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, 
orientació i acompanyament de projectes, com ara la factura electrònica i, alhora, 
aconseguirem que es disminueixi el risc de fractura digital entre el teixit empresarial, 
de manera que es facilitin els negocis en xarxa. 
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4.- L’EDUCACIÓ I LA CULTURA DE CIUTADANS 
I CIUTADANES LLIURES I RESPONSABLES 

 
A Vilafranca, volem un projecte de ciutat obert a tothom i del qual totes les persones formin 
part. Els municipis republicans són pobles i ciutats educadors en els valors cívics i la cultura és 
entesa com una eina de transformació social a l’abast de tothom. I volem caminar cap aquí. 
Volem fer de Vilafranca la Ciutat de les Arts. 
 

UNA REPÚBLICA I UNA VILAFRANCA CULTA, CRÍTICA I CREATIVA 
 
En els municipis de la República Catalana, la lliure pràctica cultural ha d’esdevenir la columna 
vertebral dels valors cívics, ha de quedar establerta com un dret constitucional bàsic i ser 
considerada un pilar de l’estat del benestar. Una República que garanteixi l’accés lliure i 
universal a la cultura com un dret fonamental inalienable, que fomenti el pensament crític i 
impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió.  

FER DE LA CULTURA EL QUART PILAR DE L’ESTAT DEL BENESTAR  

Un país que es vol veure a si mateix innovador, modern i creatiu ha de generalitzar la pràctica i 
gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió i accés al seu 
patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural. Les polítiques 
públiques tenen com a objectiu principal el benestar de les persones. Així doncs, el 
desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés encondicions d’igualtat a la 
producció cultural són un element indispensable d’aquest benestar. 

 
FER DE LA CULTURA UNA EINA DE COHESIÓ, 
I NO UN PRODUCTE MERCANTIL  
 
El discurs neoliberal actual redueix sovint la cultura a una mera indústria de consum l’objectiu 
principal de la qual és aconseguir beneficis o patrocinis per mantenir l’activitat creativa. 
D’aquesta manera, la cultura és sotmesa a unes regles que l’allunyen de les que regeixen altres 
drets i serveis igualment importants com la sanitat, l’ensenyament, les infraestructures o les 
polítiques socials.  
 
Aquesta visió utilitarista empobreix la creació, ja que només els productes comercials o que 
agradin als patrocinadors poden veure la llum i també impedeix l’accés igualitari a la cultura, ja 
sigui per falta de programació o per una política de preus que esdevé una barrera. 
 
Ni Europa ni Catalunya ni Vilafranca serien el mateix sense els creadors i creadores en l’àmbit 
de l’escriptura, la fotografia, l’art, el pensament, la música, el teatre, la filosofia, la història,  i 
molts altres àmbits en els que les persones creadores han fet les seves aportacions a la cultura. 
És per això que és bàsic reconèixer els mèrits de les persones que creen cultura. També és 
bàsic escoltar les persones creadores, ja que entenem que la cultura s’ha de fer des de la base, 
per tal d’aprofitar-ne tot el seu potencial cohesionador. 
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VILAFRANCA: CIUTAT DE LES ARTS  

La potenciació de la creació vilafranquina ha de ser l’objectiu del conjunt de les polítiques 
culturals públiques. El sistema cultural vilafranquí ha de ser prou fort com per poder captar, 
mantenir i donar sortida al talent existent a la ciutat. Cal aconseguir, doncs, que la ciutadania 
percebi i gaudeixi amb orgull les obres dels nostres creadors i creadores actuals.  
 
I també ha de gaudir del pòsit que han anat deixant els nostres antecessors i que actualment 
podem contemplar mitjançant la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial. Les 
polítiques d’avaluació pública s’han embolcallat excessivament en indicadors quantitatius més 
adients per a  indústries amb afany de lucre que no pas per a l’assoliment d’un teixit cultural, 
també d’alta qualitat.  
 
La creació cultural actual i el patrimoni han de ser coneguts i reconeguts pel conjunt de la 
ciutadania de la vila i de la comarca i valorats com un actiu indispensable. Per fer-ho possible 
cal transformar Vilafranca en una Ciutat de les Arts, en la que la cultura i l’educació siguin un 
dels eixos bàsics de l’actuació municipal.  
 
Per això cal que l’Ajuntament connecti les entitats culturals amb els centres educatius, amb les 
associacions de veïns, amb els comerciants, amb els avis i àvies, i que construeixi projectes 
culturals transversals perquè tothom els pugui gaudir. Farem  possible que tothom que vulgui 
realitzar qualsevol activitat cultural disposi dels recursos necessaris per poder-ho fer a la vila.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar pel que fa a 
VILAFRANCA, CIUTAT DE LES ARTS: 
 

• Assegurar la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania. 

• Rehabilitar l’edifici de l’antic hospital per crear-hi un centre cultural, de creació i 
d’innovació, que sigui referent a la ciutat i a la Vegueria Penedès, amb una 
programació anual estable que arribi a tota la ciutadania i estigui al servei de les 
entitats, i dels veïns i veïnes. 

• Crear una xarxa d’espais culturals als barris, aprofitant els espais ja existents o bé 
creant nous petits espais, per poder fer actes culturals a tota la ciutat, sigui per fer 
assaig de teatre, dansa, exposicions, etc. Una xarxa d’equipaments per a que els 
estudiants de Batxillerat artístic (arts escèniques i arts plàstiques), de l’Escola d’Art 
Arsenal, de l’escola municipal de música Dolors Calvet, el Vinseum, les persones que 
fan teatre amateur i les aficionades a la pintura, i tota mena de creadors/es, i els veïns 
i veïnes disposin d’espais on desenvolupar la seva activitat.  

• Planificar, juntament amb les persones creadores i entitats, una programació 
d’activitats de lleure, cultura i formació.  

• Treballar per aconseguir la nova Biblioteca Municipal central i ampliar la biblioteca 
actual. 

• Treballar per crear un Centre d’Història i Interpretació de la Ciutat, que sigui el 
referent en memòria democràtica i antifeixista. 

• Treballar per crear una Escola de Teatre Comarcal. 

• Desenvolupar un projecte d'actuació anual sobre les parets mitgeres de la vila, per a 
que puguin ser decorades a partir d'intervencions artístiques. 
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• Elaborar un pla estratègic vinculat a la música i a la cultura popular que inclogui els 
diferents agents socioculturals de la vila (balls populars de la Festa Major, el Vinseum, 
l'Escola de Música, l'Escola d'Arts…) per a realitzar conjuntament projectes als centres 
educatius.  

• Connectar els agents culturals, educatius i socials de la ciutat, per generar els 
projectes, consolidar-los, i posar-los al servei de la ciutadania, com ara: l’Escola d'Art 
Arsenal, l’escola municipal de música Dolors Calvet, el Batxillerat Artístic de l’Institut 
Milà i Fontanals, els centres educatius, el Centre Obert, l'Espiga, el Vinseum, l’Escola 
d’Enoturisme, etc. 

• Posar en contacte els centre educatius amb els creadors/es, per tal que aquests hi 
puguin difondre la seva obra. 

• Garantir la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les 
polítiques del municipi (sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i 
desenvolupament, etc.). 

• Afavorir la creació i la innovació de qualitat per tal de superar el discurs neoliberal 
del mer entreteniment i la banalització de la cultura. 

• Procurar per l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola, així 
com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional existents al 
nostre territori. Recolzar de forma decidida iniciatives com el Joverd i Corrandaescola i 
impulsar altres en la mateixa direcció. 

• Reforçar el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera que es 
garanteixi la seva activitat, facilitant recursos i espais. 

• Donar a conèixer les entitats, institucions i equipaments culturals als centres 
educatius, associacions de veïns, associacions de comerciants i casals d’avis i àvies de 
la vila.  

• Establir premis a les persones creadores locals, per tal de permetre’n el 
reconeixement i la difusió de la seva obra.  

• Celebrar la Nit de la Cultura per premiar als creadors i creadores del territori. 

• Recolzar l’edició d’obres d’autoria local. 

• Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, 
prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats que hi estiguin 
vinculades. 

• Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans. 
 

 

LA CULTURA COM A EIX DE COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

 
• Actualitzar i definir amb tots els agents de la vila (entitats, escoles i centres de 

formació, ciutadania, Ampa’s...) el Pla Cultural de la Ciutat.  

• Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de 
l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals locals. Al Consell i hi han de participar 
entitats i agents de la creació artística, de la festa i cultura popular, del patrimoni 
cultural i paisatgístic, dels mitjans de comunicació i de la política lingüística. La seva 
funció serà coordinar el treball dels diversos àmbits culturals des d’una visió global i 
transversal. També tindrà responsabilitats sobre la gestió cívica dels equipaments 
culturals.  
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• Garantir la renovació del fons bibliogràfic de les biblioteca per adequar-los als 
indicadors recomanats internacionalment, garantint així la quantitat i la qualitat de la 
informació que es posa a disposició de la ciutadania.  

• Fer possible l’accés a les activitats i ensenyaments culturals i artístics a tota la 
ciutadania, sigui quina sigui la seva edat, origen i classe social.   

• Promoure l’expressió de les diferents cultures existents a Vilafranca i la seva 
interrelació de manera que en sorgeixi un enriquiment mutu.  

• Promoure la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural 
pública.   

• Aplicar la tarifació social a l’oferta cultural municipal.  
 
 

LA CULTURA COM A MOTOR ECONÒMIC DE LA SOCIETAT I EL TERRITORI 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

 
• Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de 

comercialització dels productes de la terra i contribuir així a la creació d’una marca 
catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen. 

• Establir exempcions fiscals per als comerços i les indústries relacionades amb 
l’activitat cultural. 

• Protegir els oficis tradicionals i les botigues històriques. 
 

 
PATRIMONI CULTURAL 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

 
• Dotar l’Ajuntament d’una Àrea de Patrimoni, amb una persona tècnica en patrimoni 

cultural. 

• Elaborar el catàleg de patrimoni per tal de garantir la protecció dels edificis d’interès 
històric o artístic.  

• Conservar, senyalitzar i difondre les restes del patrimoni històric medieval que tenim 
al descobert de la ciutat, com ara restes de la muralla del carrer Ponent, de la Rambla 
de Sant Francesc ... millorant el seu estat de conservació i manteniment i difusió. 

• Treballar per conservar la resta de la muralla, la torre i el fossar, que es troba a un 
solar del carrer Hermenegild Clasclar. Obrir aquest espai a la ciutadania. 

• Restaurar correctament la Creu de Terme de Sant Digna. 

• Treballar per a la total restauració del Claustre dels Trinitaris.   

• Treballar per recuperar la Capella dels Dolors, única construcció barroca de 
Vilafranca, mitjançant un conveni, per a que es converteixi en un espai d’activitat 
cultural.   

• Donar suport a la conservació i posada al dia de nombroses construccions particulars 
que acullen un ric patrimoni artístic i arquitectònic per tal de obrir-lo al públic.  

• Vetllar per a que s'apliqui la carta arqueològica que cataloga els jaciments 
arqueològics de Vilafranca per tal de protegir-los i afavorir la recerca i el seu 
coneixement.  

• Elaborar polítiques que potenciïn les manifestacions de la cultura popular i la 
potenciació del coneixement del patrimoni, material i immaterial de la vila, a través 
de propostes transversals que impliquin el teixit socioeconòmic de la població.  
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• Impulsar la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la 
memòria del territori.  

• Impulsar la recerca sobre la història local de les dones i facilitar-ne la difusió. 

• Fer present la dona al nomenclàtor de la ciutat.  
 
 

• Treballar des del Departament de Turisme i des dels mitjans de comunicació locals, per 
millorar la promoció i difusió de les activitats relacionades amb el patrimoni de 
Vilafranca mitjançant visites guiades, itineraris culturals i històrics, i programes 
culturals d’història i patrimoni local i comarcal.  

 

FESTA I CULTURA POPULAR 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

 
• Analitzar, definir i millorar el cicle festiu anual de Vilafranca, conjuntament dels 

agents culturals, entitats i ciutadania,  

• Millorar, fomentar i potenciar el coneixement i la participació en els esdeveniments 
culturals del Cicle Festiu de la vila, a través d'un calendari cultural anual racionalitzat, 
més ric, divers i participatiu.   

• Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies 
del municipi, així com també les de nova creació.  

• Promoure com a element central la capitalitat de Vilafranca en el món de la cultura 
popular i tradicional a Catalunya (grallers, castellers, balls populars i manifestacions i 
festes tradicionals).  

• Treballar per ordenar, potenciar i democratitzar més la Festa Major, garantint 
l’obertura d’aquesta a totes les persones de la ciutat, fomentant la participació de més 
vilafranquins/es als balls de la Festa Major i fent més transparents els criteris de 
renovació dels que hi participen. 

• Millorar la Fundació de la Festa Major, per tal de que aquesta pugui obtenir més 
recursos econòmics per la festa, ajudant a alliberar a l’administració de la FM, de la 
feixuga tasca de buscar-ne el finançament. 

• Promoure l’estudi de la Festa Major i dels seus elements. Vetllar per a que tots els 
elements que formen la Festa Major tinguin qualitat, per fer que Vilafranca esdevingui 
el punt de referència del món de la cultura tradicional de Catalunya.  

• Repensar la Casa de la Festa Major per a que pugui ser un element de referència, 
donant suport a totes les iniciatives que promoguin l’excel·lència del nostre patrimoni 
popular i tradicional.  

• Fomentar la col·laboració amb les entitats i particulars per a l'oferiment de 
propostes de qualitat com: el Dia del Graller, la Diada de Corpus dels gegants, les 
diades castelleres, les publicacions, etc.  

• Crear esdeveniments periòdics, amb un caire lúdic, per fer descobrir la cultura als 
joves que hi tenen un difícil accés i facilitar que el seu interès pugui introduir-los en 
diferents camps de la cultura, com podria ser l’art, entre d’altres.   

 

EL VI I EL PAISATGE DE LA VINYA I EL VI  
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
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• Vilafranca té actualment tres elements que donen a conèixer el patrimoni del món del 
vi i la vinya des de tres vessants culturals ben diferents: el Vinseum, el Festival Vijazz i 
el Festival Most. El patrimoni, la música i el cinema. Cal potenciar i unir aquests 
esdeveniments i l'equipament municipal del VINSEUM, generant un fil conductor al 
llarg de l’any que els reforci i potenciï com a elements principals del vi i la vinya a 
Vilafranca i el Penedès.   

• Coordinar totes les accions i expressions culturals al voltant del món de la vinya i el 
vi, per tal de multiplicar totes les seves potencialitats, connectant tots els agents del 
territori que treballen aquests sectors des dels diferents vessants; educatiu, cultural, 
turística, social i econòmica. Cal sortir de Vilafranca i connectar-nos al Penedès, a 
Catalunya i al món.    

• Fer que el VINSEUM, el Museu de la Cultura del Vi de Catalunya, sigui el punt central 
de la cultura de la vinya i el vi creant propostes (exposicions itinerants, activitats 
culturals) conjuntament entre els diferents museus de la Vegueria Penedès (Vilanova - 
Sitges - Vilafranca - Igualada) per enfortir la identitat penedesenca.   

 

MEMÒRIA HISTÒRICA: VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ  

Els municipis de la República Catalana han de ser un referent al món de la memòria 
democràtica, la defensa dels drets humans i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol 
ha fet impossible la condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de 
la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia ni reparar els danys a les famílies de les 
víctimes del franquisme. La República haurà de ser exemplar en la recuperació de la memòria 
històrica i en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims contra la 
humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys a la seva família. 
 

VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ  
 
La Catalunya del segle XXI avança amb peu ferm cap a la consolidació nacional. Però la 
construcció de la República Catalana no restarà completa fins que no se solucionin els greuges 
i les injustícies que van patir els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya com a conseqüència de 
l’aixecament militar feixista del 17 de juliol del 1936, la Guerra Civil i la posterior dictadura 
franquista. 
 

UNA MEMÒRIA REPUBLICANA DE LLARG ABAST  
 
Unes polítiques de memòria amb fonament han de fer visible tota la gernació d’homes i dones 
que, al llarg dels darrers dos segles, han lluitat –i sovint ho han pagat amb la seva vida– per 
assolir una societat més justa i lliure.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Senyalitzar i dignificar els llocs de memòria democràtica a la vila. 

• Reconèixer els vilafranquins represaliats pel franquisme, o els seus descendents.  

• Col·laborar amb els centres educatius per tal de difondre entre l’alumnat la memòria 
democràtica.  

• Reconèixer públicament els vilafranquins/es que van destacar en la lluita per les 
llibertats i la igualtat durant la Segona República i el franquisme.  
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• Promoure xerrades i conferències explicant quin va ser l’abast i les conseqüències de 
l’aixecament militar del 17 de juliol que va donar peu a la Guerra Civil, així com 
l’explicació de les accions fetes i les que falta per fer i promoure per complir els 
conceptes de veritat, justícia i reparació, a fi de restablir la dignitat de les persones 
represaliades i potenciar les polítiques de no repetició.  

• Fomentar l’emissió de programes de memòria històrica per part dels mitjans de 
comunicació municipals.  

• Crear rutes de memòria democràtica, que donin a conèixer espais, persones i 
moviments significats en la lluita per les llibertats. 

• Replantejar l’actual galeria de vilafranquins il·lustres per tal de fer del Saló de 
Sessions de Plens un espai de dignificació de la memòria democràtica i un reflex dels 
valors de la Vilafranca del segle XXI.  

• Mantenir contacte permanent i col·laboració amb les entitats memorialistes de la 
ciutat i col·laborar-hi activament per tal de difondre projectes de memòria 
democràtica, com el projecte Tots els Noms impulsat per l’IEP. 

• Promoure una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió 
del patrimoni tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, cal estimular la 
col·laboració amb els grups d’història local, la vinculació a espais de memòria –
museus, centres d’interpretació, rutes, etc.–, la presentació d’exposicions, les visites 
ciutadanes col·lectives i el treball compartit dels organismes responsables d’educació, 
turisme i patrimoni.  

 
 

MITJANS DE COMUNICACIÓ   
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

 
• Vetllar per uns serveis de comunicació públics de qualitat, plurals i transparents 

(ràdio i TV) al servei de Vilafranca i la comarca.  

• Elaborar un Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.   

• Donar suport a la producció de continguts audiovisuals, afavorint la col·laboració entre 
diverses xarxes de ràdio i televisió, i impulsar línies especifiques d’ajut per a la 
producció.  

• Treballar per a la creació d'un mitjà àudiovisual d'àmbit Vegueria Penedès.  

 

 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA  
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 

 

• Elaborar un protocol d’acollida de les persones nouvingudes, que faci possible l’accés 
a l’aprenentage de la llengua catalana a la població nouvinguda posant en valor la 
diversitat lingüñistica de Vilafranca.  

• Promoure totes les accions necessàries per fer del català la llengua de cohesió social.  

• Treballar per a fer que el català arribi a la plena normalització en tots els àmbits de la 
vila.   

• Garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania.  

• Potenciar els cursos de català per a tothom que vulgui aprendre’l o millorar-lo.  

• Fomentar els programes de voluntariat per la llengua.  
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• Vetllar pel compliment de l’ordenança que obliga a retolar els comerços com a mínim 
en català.   

• Implicar les entitats de la vila que comparteixin els objectius en els programes a favor 
del català.  

• Desenvolupar les parelles lingüístiques joves per permetre als joves immigrants que 
s’integrin més fàcilment i organitzar esdeveniments relacionats amb la llengua, fets 
pels joves i dirigits als joves. 

 
 

EDUCACIÓ. VILAFRANCA, CIUTAT EDUCADORA  
 
Els pobles i ciutats de la República han de bastir un projecte educatiu que garanteixi el dret a 
l’educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, 
ofereixi una educació gratuïta i de qualitat. Un nou model educatiu i d’excel·lència que, com a 
servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, prioritzi la millora dels 
resultats educatius i en el qual la Formació Professional sigui un element cabdal en l’equitat. 
Un nou model lleial als valors republicans i compromès fermament en el poder transformador 
de la societat que pot tenir l’educació per crear veritables ciutadans i ciutadanes de la 
República Catalana. 

 
UN SERVEI PÚBLIC EDUCATIU QUE GARANTEIXI 
LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA  
 
L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. I la qualitat d’un 
sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat sense cap mena de discriminació. Tots els centres que integrin el servei públic 
hauran d’assumir aquest compromís, de manera que cadascun dels centres de la ciutat sigui un 
reflex de la realitat socioeconòmica del conjunt de Vilafranca. El salt de millora qualitativa del 
nostre sistema només serà possible des del diàleg, l’acord i el compromís de tota la societat. 
 
El combat contra la segregació escolar ha de ser un objectiu de primer ordre en l’àmbit 
municipal. Els consistoris, malgrat no tenir totes les competències en matèria educativa, poden 
liderar una política que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia absolutament 
necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. Una política 
pública que ha de basar-se en el màxim consens i en la implementació de mesures d’acord 
amb les necessitats de cada municipi. 
 
Per tot això, impulsarem diagnòstics per analitzar les causes de la segregació escolar, de tal 
manera que es pugui arribar a l’elaboració d’un pla de xoc contra la segregació que contempli 
pactes locals contra la segregació amb mesures concretes i eficaces. 
 

UN SERVEI PÚBLIC QUE PRIORITZI LA MILLORA DELS RESULTATS 
EDUCATIUS DELS ALUMNES 
 
L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, 
l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional és un repte de primer ordre que per la seva 
naturalesa i abast no és responsabilitat únicament de les institucions educatives i de les 
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administracions públiques, sinó també cal destacar el paper fonamental dels professionals. Al 
mateix temps, cal que aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les famílies i per 
la societat. En definitiva, l’educació és una qüestió de país. 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL AMB UN EFECTE POSITIU EN L’EQUITAT I EN 
LA COMPETITIVITAT DEL SISTEMA PRODUCTIU 

Necessitem un model de Formació Professional que consideri les necessitats formatives del 
sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat del país i 
de la cohesió social, integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació 
contínua. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Planificar les polítiques educatives per tal que Vilafranca esdevingui una veritable 
ciutat educadora.  

• Crear el Projecte Educatiu de Ciutat que ha de recollir estratègies que facin possible el 
treball conjunt dels agents educatius sota el lideratge de l’Ajuntament per tal 
combatre decididament la segregació escolar i també posar l’educació a l’abast de tota 
la ciutadania, sigui quina sigui la seva edat. El PEC es confeccionarà amb la participació 
de tots els agents educatius (professionals de llars, de centres de primària i de 
secundària, de l’EMM i de l’Escola Arsenal, monitors d’esplai, AMPA’s, etc). El PEC ha 
d’integrar el pla educatiu d’entorn (PEE).  

• Garantir que el PEC contempli l’èxit escolar, la millora i l’equitat de l’escolarització, 
l’educació en valors, el desenvolupament de projectes comunitaris amb les famílies i 
el barri, i el treball en xarxa educativa com a objectius preferents.   

• Treballar per aconseguir una escolarització equilibrada de l’alumnat a través de la 
participació a les Oficines Municipals d’Educació (OME), de manera que tots els 
centres del municipi assumeixin iguals quotes de compromís social, tal i com es 
defineix al Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya. 

• Potenciar el Consell Escolar Municipal com a òrgan de consulta i participació real, 
trencant l’actual funcionament merament informatiu i poc motivador.  

• Crear i potenciar el Consell Municipal d’Infants. 

• Cobrir les necessitats reals de vetlladors per l’alumnat amb discapacitats i per a 
aconseguir més recursos per al Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI).    

• Aplicar la tarifació social en els preus de la matrícules i de les quotes de l’Escola 
Municipal de Música Ma. Dolors Calvet, amb l’objectiu que l’alumnat de l’Escola de 
Música sigui un reflex de la composició socio-econòmica de la ciutadania de la vila.  

• Posar en marxa projectes educatius transversals i plurals que millorin la formació 
integral de les persones, que ampliïn la capacitat d’aprenentatge d’infants, joves i 
adults, que generin entorns favorables, que treballin aspectes comunitaris, des del 
món de les arts (música, teatre, dansa ... ) per generar igualtat i fomentar la 
diversitat i pluralitat. Per fer-ho possible, ens inspirarem en bones pràctiques que ja 
s’apliquen a d’altres municipis, com ara el projecte Integrassons (orquestres infantils i 
juvenils), el projecte Xamfrà (Centre de música i escena del Raval), Comusitària 
(escenaris creatius per una cultura d’acció), el projecte planters (teatre, música o 
dansa a les escoles públiques), o els projectes d’empoderament digital. 

• Aplicar tarificació social a les activitats de lleure i a l’escola de musica (extraescolars i 
casals) organitzades per l’Ajuntament.   
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• Crear casals municipals d’estiu i d’hivern.  

• Impulsar i dinamitzar els patis oberts durant tot l’any, per tal de facilitar a l’infant la 
pràctica d’activitats esportives i de lleure. 

• Obrir nous es pais de joc, donant un nou ús als solars buits. 

 

• Posar en marxa una proposta d’activitats extraescolars, i de casals d’estiu i d’hivern, 

des dels serveis municipals, que sigui accessible a tothom, i per tant, tarifada 

socialment, i becant l’accés a tota mena d’acadèmies que imparteixen ensenyament 

fora de l’horari lectiu.  

• Implantar una xarxa de camins amics per facilitar l’autonomia dels infants a l’hora de 
desplaçar-se a l’escola.  

• Ampliar l’horari d’obertura de les biblioteques municipals i de les sales d’estudi en 
els períodes d’exàmens. Possibilitar un espai on poder estudiar els diumenges.   

• Habilitar el pati de l’Escavi, per tal que els estudiants que usen la sala d’estudi tinguin 
un espai per dinar.  

• Ubicar a les sales d’estudi espais per poder treballar en grup, sense que aquest fet 
perjudiqui la resta dels estudiants. 

• Millorar el pla d’acollida d’alumnat nouvingut a la vila, per tal que arribi als centres 
educatius una informació adequada que en faciliti el seu acolliment.  

• Revisar i donar continuïtat als programes d’ajut a l’escolarització (sortides/material 
escolar/llibres) per garantir que cap infant es quedi sense poder participar en les 
activitats del centre per raons econòmiques o socials.   

• Continuar amb el programa de reutilització de llibres de text a primària, revisant amb 
els centres educatius el funcionament a cada escola, amb l’objectiu de millorar el que 
calgui.  

• Escoltar els diferents agents educatius (mestres, professorat de centres de 
secundària, de l’escola de música, de l’escola Arsenal, del centre de formació d’adults, 
de l’aula d’extensió universitària, monitors d’esplais i d’agrupaments, monitors 
d’esports, AMPA’s) ja que són els qui millor coneixen les necessitats de cada centre.   

• Recolzar activament els centres també en aquelles demandes que no són competència 
directa de l’Ajuntament. Entendre la tasca de mediació davant el Departament 
d’Educació de la Generalitat com una funció habitual de l’Ajuntament.  

• Col·laborar activament amb els centres educatius a l’hora de difondre els projectes 
innovadors i altres bones pràctiques educatives.  

• Potenciar les activitats que cohesionin les diferents escoles de la vila a través de 
projectes com la Fira Musical (Cicle Inicial i Cicle Mitjà), el Sona (5è) la Cantata 
Memorial Josep Anton Casas (6è), el Joverd o el Corrandaescoles i treballarem per fer 
possible que propostes com aquestes tinguin continuïtat fora de l’horari lectiu. 

• Elaborar propostes per als centres educatius que fomentin el coneixement del 
patrimoni, de la història i de la cultura tradicional i popular de Vilafranca, així com el 
caràcter marcadament vitivinícola del Penedès.   

• Fomentar la creació d'espais pel jovent i desenvolupar les seves activitats d'oci 
relacionades amb la cultura i l'associacionisme, com són els bucs d'assaig, pels grups 
de música locals o sales de concerts autogestionades per l'ajuntament.  

• Recolzar i donar suport als esplais de la vila, els que ja hi són i els que puguin 
esdevenir en el futur, ja que entenem que el seu paper és clau a l’hora de treballar 
l’educació en valorilacomponent essencial de la ciutat educadora que volem construir. 
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• Realitzar una diagnosi dels recursos socials i econòmics que necessitem per a fer 
front a totes les necessitats educatives actuals. Treballar en xarxa amb tots els 
professionals que intervenen amb els alumnes i les famílies amb risc social (psicòlegs, 
educadors socials, metges, famílies...).  

• Defensar el català com a llengua vehicular.  

• Mantenir la tarifació social i les ratios baixes a les llars d’infants.  

• Donar suport a l'Escola de Mares i Pares i a les AMPA's. És necessari atribuir a les 
famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu.   

• Impulsar la col·laboració entre el jovent, tractant de garantir mecanismes d’ajuda 
entre el propi alumnat, potenciant borses de repàs, on les persones que desitgen 
rebre classes de repàs puguin accedir a totes les persones que ofereixen ajuda en 
l’estudi, impulsant la promoció de grups d’estudi a les sales habilitades per als 
estudiants, o facilitant que l’alumnat de Batxillerat pugui desplaçar-se, en horari no 
lectiu, als centres de primària per tal d’impartir-hi classes de repàs. 

• Formar la comunitat educativa sobre mediació per als casos d'abús escolar, així com 
en la prevenció de violència masclista entre els i les joves.  

• Col·laborar amb el Departament d’Educació per tal que a tots els centres de la ciutat 
s’implementi el programa #aquiproubullying. 

• Fer possible la continuïtat del projecte Escola Verda als centres de Secundària, 
garantint-hi la continuïtat de la cultura del reciclatge.  

• Liderar el treball conjunt entre els centres de Secundària, el Centre de Recursos 
Pedagògics i les entitats per tal de crear, difondre i posar a l’abast dels centres de 
Secundària una borsa d’entitats, associacions i activitats que possibilitin el 
desplegament del nou projecte curricular transversal Aprenentatge i Servei (APS).  

• Facilitar el desplaçament dels joves del territori als centres educatius. Creant una 
borsa de transport a la web del SIAJ, impulsant un bus directe entre Vilafranca i la 
UAB, entre d’altres mesures similars.   

• Vetllar perquè a tots els centres educatius municipals no s’hi imparteixi una educació 
sexista i estereotipada. Promoure l’educació específica a instituts en temàtiques de 
gènere. Impulsar xerrades i tallers sobre: relacions afectives i sexuals no abusives, 
micromasclismes, pressió estètica, trastorns alimentaris, noves masculinitats o 
prevenció de conductes homòfobes. Promoure xerrades a les AMPAs sobre estereotips 
i educació no sexista.  

• Col·laborar activament amb els centres d'educació secundària obligatòria del 
municipi en la cogestió i la implementació de Programes de Diversificació Curricular, 
com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a aquells alumnes que presenten 
dificultats generalitzades d’aprenentatge a l’ESO. Facilitar la continuïtat i extensió dels 
Mòduls d’Aprenentatge Productiu. 

• Obrir un debat sobre la funció que ha de dur a terme l’ESCAVI dins el projecte de ciutat 
educadora.  

• Impulsar la cooperació amb els centres de secundària per tal de garantir a l’alumnat 
l’accés a la informació que permeti una òptima orientació educativa.   

• Recolzar els centres a l’hora de potenciar la formació professional, universalitzant els 
cicles formatius de grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació 
professional adreçats a joves sense titulació a les necessitats de l’entorn, incrementar 
l’oferta dels cicles formatius de grau superior i ampliar l’oferta general de les 
diverses formacions professionalitzadores per donar respostes contextualitzades 
tant a les necessitats de les persones com de les empreses. La formació professional 
ha d’anar vinculada al foment de l’ocupació i al mercat del treball.  



PROGRAMA MUNICIPAL 2019 ERC VILAFRANCA 65 
 
 
 

• Implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme 
escolar, la desafecció i l’abandonament. Potenciar mesures d’atenció a l’alumnat amb 
risc d’exclusió social. Cal treballar d’acord amb les següents directrius: 

 Treballar coordinadament amb les diferents àrees de l’Ajuntament i també 
amb la resta de diferents administracions.  

 Revisar i actualitzar el pla de Prevenció de l’Absentisme, implicant-hi tant 
l’Ajuntament com la Generalitat.  

 Potenciar el Projecte Adolescents. 
 Ampliar el Centre Obert, per tal de compensar dificultats d’aprenentatge, 

potenciar la integració dels infants i joves a través d’activitats lúdiques, 
esportives i artístiques, oferir a les famílies assessorament educatiu, 
compensar diferències socioeducatives  i prevenir situacions de 
vulnerabilitat social. 

 Implementar plans de reinserció en el sistema educatiu d’alumnat que 
mostra un rebuig cap l’escolarització ordinària. Impulsar PFIs i PTTs lligats 
al territori (com ara els relacionats amb l’agroindústria) i també Itineraris 
Formatius Específics, com els d’Auxiliar en vendes i atenció al públic, entre 
d’altres. 

• Buscar acords per tal de portar estudis universitaris a Vilafranca.  

• Valorar la recerca de nous espais per a l'Escola Municipal de Música Ma. Dolors 
Calvet. Treballar al costat de l'escola per a millorar la manca d'espais actuals i la 
incorporació de nous estudis musicals.    

• Donar ple suport a les necessitats i als projectes de l'Escola Municipal d’Art Arsenal. 
Recuperar les especialitats de Ceràmica i Pintura.  

• Fer possible que l’Institut Nou de Vilafranca porti el nom d’una dona.  
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6.- UN TERRITORI EQUILIBRAT I BEN CONNECTAT 
 

 

SOSTENIBILITAT  
 

Des de Vilafranca impulsarem el redisseny d’un model territorial més equilibrat que faci que 
els nostres municipis siguin més habitables, que tinguin més bona relació amb l’entorn i que 
els nostres pobles gaudeixin de les mateixes oportunitats que les ciutats.  
Un Penedès divers, ben connectat, amb transports públics eficients i amb infraestructures al 
servei de l’economia productiva sostenible, verda i circular. Una ciutat on tothom pugui viure 
amb benestar i tingui l’oportunitat d’accedir a un habitatge digne a preus raonables. 
  

SOSTENIBILITAT, 
GARANTIA D’UN DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE 
 
Des de Vilafranca implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i integral 
que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de 
qualitat. Apostarem decididament per la sostenibilitat, la minimització i el reciclatge dels 
residus, impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum energètic, 
promourem una nova cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una política integral de 
gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals i 
agroforestals. 
 
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el deure i la 
responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que 
garanteixi les necessitats de les generacions futures. D’aquesta manera, una de les nostres 
prioritats és posicionar-nos davant el repte de la transició energètica per fer-la efectiva i 
implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius generals i sobretot en la 
generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica. I també per promoure 
l’autoconsum. La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, 
socials i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política. No podem 
destriar o separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats de les polítiques de transport públic, 
ni l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un medi 
saludable, ni la gestió dels recursos naturals de l’activitat econòmica.  
 
La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure 
des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, 
busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la 
ciutadania sense malmetre les possibilitats futures. 
 
Vilafranca s’ha de veure com a part d’un sistema agrourbà i ambiental en interacció, i aquest 
punt de vista ha de regir el nostre plantejament a l’hora de dissenyar la ciutat, que contribueixi 
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a un nou model de desenvolupament orientat a la millora constant de la qualitat de vida de la 
ciutadania. Ja no és qüestió de “comptabilitzar” desenvolupament i sostenibilitat, es tracta 
que, en ple segle XXI, ja no podem separar la idea de desenvolupament de la de sostenibilitat, 
ja són un sol concepte i cal actuar localment en conseqüència. Des de Vilafranca, Esquerra 
Republicana assumeix el repte que la sostenibilitat –en tots els sentits– formi part del 
desenvolupament integral de la vila, amb total coherència i responsabilitat. 
 

CAP A UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI 
 
Des d’ERC Vilafranca propugnem una educació basada en el respecte pel medi, l’explotació 
eficient i sostenible dels recursos agraris i naturals, vetllant per la qualitat de l’aigua i l’aire a 
les grans ciutats. Fomentarem l’agricultura periurbana i protegirem, recuperarem i 
fomentarem l’activitat agrària –agrícola, ramadera i forestal–, sostenible en el món rural. 
Potenciarem les cadenes curtes de comercialització dels productes agraris i el consum de 
productes de proximitat que permetin valoritzar els espais agraris, recuperar els paisatges en 
mosaic i augmentar la resiliència dels boscos davant el canvi climàtic i els grans incendis 
forestals. 
 

EL PATRIMONI NATURAL, AGRARI I CULTURAL,  
ORGULL I MOTOR DE VILAFRANCA 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït 
i les masses forestals, i elaborarem plans de gestió i preservació a nivell local dels 
espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic.  

• Potenciar el Pla d’Acció Especial de les muntanyes de Sant Pau, de Sant Jaume i de La 
Serreta amb l’objectiu de vetllar per la seva preservació i dinamització. Fomentarem 
Plans d’ocupació per a realitzar el manteniment i la restauració dels espais forestals.  

• Vetllar per la recuperació ambiental i la millora de la riera de l’Adoberia (donar-li 
continuïtat) i de la riera de Llitrà. Treballar conjuntament amb els propietaris dels 
terrenys per a que es respecti i no es malmetin les lleres de les rieres, evitant les males 
pràctiques. Cal evitar l’ofec de les rieres i acondicionar-les per a que siguin autèntics 
corredors biològics. Les rieres del nostre municipi  tenen una especial significació en la 
història i es per això que hem de garantir el seu correcte manteniment es una qüestió 
cabdal. 

• Treballar conjuntament amb l’ADF (que agrupa els municipis de Vilafranca, La 
Granada i Les Cabanyes) i el GEIF per la prevenció i extinció d’incendis als espais 
naturals de Vilafranca i la comarca. Facilitarem els recursos necessaris per a que 
aquestes entitats puguin realitzar les seves tasques correctament. 

• Potenciar l’espai de la muntanya Sant Pau i de la muntanya de Sant Jaume com a 
espai de natura i de lleure de la vila. Establirem els usos per a preservar aquests 
espais, com un equipament valuós pel municipi  amb l'objectiu de reforçar  els seus  
valors naturals,  fomentar  la biodiversitat i ordenar el seu l'ús social, educatiu i lúdic. 

• Construir observatoris ornitològics a la muntanya de Sant Pau i a la riera de Llitrà. 

• Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural com a element 
que configura la identitat local i potenciar-la com a generadora d'atractiu turístic i 
d'activitat econòmica.  
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• Evitar les espècies de fauna i vegetació invasores i protegir la vegetació i la fauna 
autòctona del Penedès. Farem estudis de fauna i vegetació de l'entorn de Vilafranca 
amb col·laboració dels municipis propers, amb la finalitat de fer un pla d'actuació per a 
la seva protecció, conservació i fomentar la seva biodiversitat.  

• Garantir la conservació i protecció de la xarxa de camins (més de 50 quilòmetres). 
Aquests connecten Vilafranca amb els diferents pobles i masies del voltant. Arranjar o 
conservar els marges, murs de pedra, construccions de pedra seca, fites o els 
topònims.  

• Seguir treballant en la creació i potenciació d'itineraris que connectin, a peu i amb 
bicicleta, Vilafranca i els municipis del voltant o altres espais natural o altres espais 
singulars.  

• Crear un Pla d’Acció Supramunicipal, que defineixi el treball i la estratègia comú amb 
la resta de municipis per a treballar els aspectes relacionats amb la sostenibilitat i la 
preservació dels espais naturals i del paisatge al Penedès.  

• Aplicar la Carta del Paisatge al polígons industrials, espais agrícoles i forestals. 
Integrar-los ambientalment.  

• Fomentar l'agricultura ecològica des de la planificació i la gestió de l'espai rural i 
potenciar les cooperatives de consum de proximitat i ecològiques dins del municipi.  

• Protegir les activitats agràries i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la pressió 
urbanística i els nous possibles usos urbans.  

• Promoure els itineraris i centres d’interpretació, de natura i els històrics i d’interès 
etnològic. També fomentarem els circuits per donar a conèixer els productors i 
productores d’aliments i productes agraris singulars. 

• Ens comprometem a incorporar l’espai agrari com un equipament més de la ciutat i, 
per tant, dotant a aquests espais de la rellevància que es mereixen. 

 
 

UNA PLANIFICACIÓ SOSTENIBLE 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Traçar estratègies de desenvolupament local sostenible que vagin més enllà de la 
durada d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. 
Aquestes estratègies han d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i 
territorials de Vilafranca. Treballarem per un Acord de Ciutat en Desenvolupament 
Sostenible. 

• Potenciar les illes de vianants, així com els eixos cívics i integradors. 

• Promoure una planificació local que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el 
paisatge, les capacitats productives del sector primari i de la indústria de 
transformació derivada de la producció agroalimentària. 

• Treballar per una economia verda i circular, fomentant la producció local i el consum 
de proximitat i de quilòmetre zero, mitjançant el planejament general i la cooperació 
inter i supramunicipal. 

• Impulsar una proposta de ciutat per lluitar contra el malbaratament alimentari, com 
a mesura de prevenció de residus i de suport a projectes existents de caire social 
com El Rebost Solidari (Banc d´Aliments) garantint en tot moment la seguretat 
alimentària.  

• Subscriure un conveni amb les empreses de distribució presents a la ciutat, per tal 
que tots els aliments siguin aprofitats pel mateix rebost o per famílies que ho 
necessitin. 
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ELS MUNICIPIS CATALANS, CAP AL RESIDU ZERO 
 

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de 
residus, especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de 
gestió. L’estratègia de Residu Zero persegueix, d’una banda, produir cada cop menys residus i, 
de l’altra, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle 
d’aprofitament. En aquest context, els municipis –i, per delegació, la Mancomunitat Penedès-
Garraf– són una peça clau per aconseguir avançar cap a aquests objectius. 
 
ERC Vilafranca, fa seves les propostes de l'Estratègia Catalana Residu Zero, i en aquest sentit, 
treballarem per avançar en aquesta direcció, per un costat produir cada cop menys residus i 
per l'altre, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle 
d'aprofitament.   
  
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Aprovar un Pla Local o Municipal Residu Zero, que concreti com s'aplicarà l'Estratègia 
Residu Zero i que garanteixi la transparència i la participació pública al llarg de 
l'aplicació del Pla. Establir objectius de prevenció i recollida selectiva quantificables 
amb l'objectiu de recuperar un 70% de la brossa. 

• Donar suport a una nova legislació que procuri per la prevenció i per la 
responsabilitat del productor (inclosos sistemes de devolució i retorn – SDDR).  

• Implantar la recollida selectiva porta a porta al barri del Centre i estudiar la 
implantació d’aquest model a altres possibles zones de la vila.  

• Als barris on no s’apliqui la recollida selectiva porta a porta, estudiar la implantació de 
sistemes d’identificació dels usuaris, de pagament per generació o pagament per 
participació.  

• Implantar el pagament per generació de residus al comerços de la ciutat i adaptar la 
taxa a aquest sistema.  

• Promocionar la utilització tan de la deixalleria mòbil, com de la deixalleria situada al 
costa de la planta de selecció de Vilafranca. Bonificar la taxa d’escombraries als 
usuaris per a la utilització de la deixalleria.  

• Crear un Eco-Espai al barri del Molí d’en Rovira, per a reparar i recuperar objectes 
que han entrat a la deixalleria, que encara poden tenir un altre ús. Un espai 
d’intercanvi i recuperació. 

• Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de 
l'Ajuntament.  

• Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes.  

• Facilitar l'accés d'empreses d'economia social als productes reutilitzables.  

• Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels 
hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos (abàs, bossa del pa, etc.) Establir 
mecanismes de coordinació amb els comerços per tal de col·laborar amb 
l'establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Facilitar 
assessorament i suport tècnic.  

• Promoure campanyes locals per l’eliminació de les bosses de plàstic, prioritàriament 
en equipaments municipals, com els mercats municipals.  
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• Estudiar la implantació d’un sistema d'incentius econòmics per als comerços per 
promoure la prevenció de residus i la participació en la recollida selectiva en 

quantitat i qualitat o la implantació de sistemes de pagament per generació de residus.   

• Fomentar l'educació ambiental a les escoles, a les empreses, al món associatiu i a la 
població.  

• Donar suport a les entitats que treballen per a la preservació del medi ambient i la 
sostenibilitat.  

• Revisar el funcionament del Consell del Medi Ambient i fer-hi els canvis necessaris 
per a que realment sigui consultiu i participatiu.  

• Oposar-se a qualsevol tipus d'incineració del rebuig del municipi.  

• Incorporarem els residus dins d’una estratègia d’economia circular, començant per 
l’ecodisseny i fent que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb 
tendència a reduir els productes que no són viables d’integrar un altre cop en el medi 
o transformar en un nou producte o energia. 

CAP A UNS MUNICIPIS ENERGÈTICAMENT EFICIENTS I 100% RENOVABLES 
 
Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és avaluar i ser 
conscients del consum energètic de la ciutat que ens ha portat a un gran malbaratament 
d’energia amb un elevat consum per càpita. Tot això, amb un 95% de dependència de 
l’exterior (importació de combustibles fòssils, petroli, gasolines i gas fòssil), és econòmicament 
desastrós. La transició energètica representa un canvi de paradigma i de model: 
 

• En primer lloc, en la producció de l’energia, substituint els combustibles fòssils per 
fonts renovables i locals en compliment dels objectius de la Unió Europea en matèria 
d’energia. 

• En segon lloc, i des dels Ajuntaments, encara més important, en la forma d’utilitzar i 
gestionar l’energia, tant en el terreny públic com privat, tant en l’àmbit residencial i 
comercial com industrial. 

 
La biomassa i els captadors solars ja són un clar generador d’economia local i supramunicipal. 
En tenim exemples clars on s’han implicat tots els agents (treballadors i treballadores, 
propietaris i propietàries, i administracions) i que generen riquesa i treball. Cal, doncs, un 
compromís clar des de l’Ajuntament i posar els recursos i incentius perquè es puguin impulsar.  
Cal una aposta clara per a implantar de manera progressiva un model energètic que trenqui la 
dependència a les oligarquies energètiques i que faci que els municipis comencin a produir la 
seva energia de manera descentralitzada, democràtica i sostenible. En aquest sentit, ERC de 
Vilafranca incorpora al programa municipal les propostes del l'entitat SOM ENERGIA, 
propostes que compartim plenament.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Elaborar un Pla de Sobirania Energètica dels edificis, serveis i espais municipals.   

• Crear l’Oficina Municipal de l’Energia perquè assumeixi un rol més ciutadà com 
impulsora i promotora de tot el programa per avançar cap un nou model energètic.  

• Promoció d’un model energètic basat en impulsar l’autoproducció elèctrica (privada i 
pública) amb l’objectiu de reduir progressivament la dependència dels oligopolis 
energètics i recuperar a nivell local el control de la seva gestió.   
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• Promoure a nivell de Vilafranca la facturació elèctrica certificada d'origen 100% 
renovable i gestionada per empreses d’economia social i compromeses amb el 
territori.  

• Implicar a la ciutadania a través de les entitats o col·lectius autoorganitzats en 
l’elaboració de plans d’autonomia i estalvi energètic per zones o barris.  

• Promoure accions encaminades a garantir el subministrament elèctric bàsic per tal 
d’eradicar la pobresa energètica.  

• Activar la rehabilitació dels edificis aplicant criteris d’eficiència energètica.  

• Instal·lar equips d’energia fotovoltaica i tèrmica a les cobertes dels edificis 
municipals i edificis de propietat pública (escoles, ambulatori, biblioteques, etc.)  

• Generar bioenergia de manera descentralitzada i propera, reduint les emissions de 
CO2, abaratint la factura de l’energia i generant llocs de treball. En aquest sentit, 
n’és un bon exemple, el projecte VINYES PER CALOR, impulsat per l’ajuntament de 
Vilafranca, Covides, Nou Verd i INNOVI.  

• Impulsar la producció eòlica amb la instal·lació de mini generadors per subministrar 
electricitat a l’enllumenat públic.  

• En compliment de la normativa europea, els nous edificis públics hauran de ser de 
consum gairebé zero (nZEB), és a dir, dissenyats amb criteris ambientals –bioclimàtics i 
de funcionalitat. Promourem modificacions en les instal·lacions municipals per anar 
incorporant criteris de sostenibilitat. 

• Ampliar la instal·lació de punts de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics. 

• Formar a persones assessores en l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables que 
puguin actuar com agents socials de suport a la ciutadania o col·lectius sensibles en 
els temes ambientals.  

• Tractar el consum energètic com un bé col·lectiu i considerar el subministrament 
elèctric com un servei bàsic accessible a tota la ciutadania.   

• Avançar cap una nova Vilafranca amb emissions zero, seguint l’objectiu de la Unió 
Europea d’aconseguir pel 2020 una reducció del 20% de les emissions actuals amb 
efecte hivernacle.   

• Estalviar en l'ús de l'energia mitjançant actuacions més racionals i eficients,  per no 
interferir negativament en la sobirania energètica de les futures generacions, ni 
d'altres comunitats.  

• Impulsar les empreses tecnològicament dedicades a les energies renovables i 
l’estalvi energètic. Estudiar vies legals i procediments per municipalitzar en un futur la 
xarxa de distribució elèctrica i aplicar a nivell de ciutat el balanç net.  

• Promoure localment la iniciativa privada per a la producció d’energia distribuïda, és 
a dir, a escala mini i comercial, i l’aplicació de criteris i tecnologies de la gestió 
intel·ligent de xarxes. 

• Fer un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i 
completarem l’adaptació a la llei de contaminació lumínica. 

• Facilitar la instal·lació en el sòl industrial de la ciutat, de les empreses dedicades a les 
tecnologies de les fonts d’energia renovable ja sigui en les vessants de fabricació, 
manteniment o estalvi energètic.  

• Dissenyar un pla per substituir gradualment tot el parc mòbil municipal de Vilafranca 
per vehicles híbrids i elèctrics, estudiant la seva càrrega amb electricitat fotovoltaica. 
Eliminar la compra de nous vehicles municipals de combustió, excepte casos justificats. 

 
 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 
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Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals 
de la nostra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions 
personals de la ciutadania, fent especial èmfasi en la cultura energètica i la 
transició cap al 100% renovable. 

• Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i 
etnològic, del coneixement del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels 
residus, de l’impacte de les emissions, etc. 

• Promoure, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a 
la conscienciació ambiental de la ciutadania, preferentment centrat en l’energia i 
el seu ús, i en la prevenció dels residus. 

• Acostar la ciutadania al coneixement d’activitats que tenen lloc en el medi 
natural però que sovint són poc conegudes: la pesca marítima comercial, el 
pasturatge, els agents rurals, etc. 

 
 

GARANTIA D’UNA CULTURA DE L’AIGUA EFICIENT I SOSTENIBLE 
 
L’aigua és un bé preuat i escàs i Catalunya, com a país mediterrani, té un recurs limitat. 
Aquesta evidència ja s’ha pogut corroborar amb períodes de sequera severa, que han posat en 
tensió el sistema d’abastament d’aigua. Més que revertir aquesta situació amb falses i 
costoses solucions, cal trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera més competitiva i menys 
costosa possible. D’una banda, la gestió de l’aigua no és només reduir costos i millorar-ne 
l’eficiència, sinó que també és aplicar mesures que ajudin a millorar-ne la sostenibilitat: 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització 
d’aigües depurades o de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten (reg, 
neteja de vials, etc.)  

• Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els veïns i 
veïnes - filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega, etc.  

• Elaborar un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels 
recursos hídrics locals.  

• Fomentar la separació de xarxes d’aigües grises i negres als nous habitatges, així com 
la doble xarxa de pluvials en les noves promocions urbanístiques.  

• Defensar el caràcter públic i descentralitzat del servei d’aigües. Vetllar per la correcte 
gestió de l’empresa municipal Aigües de Vilafranca.  

• Promourem en l’àmbit industrial de les grans empreses el concepte de “petjada 
hidràulica”, impulsant la implantació de ràtios comparatives d’eficiència del cicle de 
l’aigua en els processos per sectors amb el reconeixement d’algun tipus de distintiu 
per l’excel·lència. 

• Fomentarem la minimització i l’ús intel·ligent en el consum d’aigua a les llars, 
impulsant les iniciatives d’innovació tecnològica en la millora de l’eficiència. 

 
 

MOBILITAT  
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Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l'hora 
d’aconseguir una distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats 
i les llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis. En aquest sentit, des 
d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la mobilitat com a 
resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha 
accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i 
ambiental o l’accidentabilitat.   
 
Cal tenir present que el transport públic és la clau a l'hora d’aconseguir una mobilitat 
equilibrada, i en aquest sentit serà la prioritat en les polítiques locals d’Esquerra. Per això, des 
dels ajuntaments també posarem l’accent en la gestió i en l’educació de la mobilitat.  
 
El desplaçament més sostenible és aquell que no es produeix, o que podem fer més proper, 
pel què el disseny de la vila i la col·locació dels seus equipaments o centres generadors de 
mobilitat en són peça clau per una mobilitat sostenible i amable. A Vilafranca els modes de 
transport més eficient i sostenibles són anar a peu i en bicicleta.  
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Fomentar una xarxa de transport públic de qualitat.  

• Realitzar el Pla de Mobilitat de la ciutat. 

• Per tal de donar protagonisme al transport col·lectiu, iniciar la creació d'un organisme 
mancomunat de tots els municipis de la Vegueria Penedès, que agrupi tot el 
transport públic existent, en uns ens públic que ho gestioni. Cal que aquest nou 
organisme es coordini amb l'ATM (Autoritat de Transport Metropolita) ja que les 
comarques del Garraf i l'Alt Penedès en formen part. Una possibilitat de nom podria 
ser Autoritat de Transport del Penedès (ATP).   

• Treballar per exigir que el trens regionals tinguin parada a Vilafranca.   

• Reclamar més trens de rodalies entre l'eix Barcelona-Vilafranca-Tarragona. Cal  una 
freqüència de pas de trens de 15 minuts entre Barcelona-Vilafranca-Sant Vicenç de 
Calders. Això es podria realitzar allargant els trens que finalitzen el seu recorregut a 
Vilafranca i a Martorell. També s'ha de reclamar que entre Vilafranca i Tarragona hi 
hagi una freqüència de pas de trens de 30 minuts com a mínim.   

• Reclamar que els trens de rodalies de Tarragona que finalitzen a l’Arboç finalitzin a 
Vilafranca, d’aquesta manera augmentaríem la freqüència de pas en aquesta direcció 
i aniríem trencant els absurds límits provincials.   

• Exigir millores i ampliar les freqüències de pas en el transport públic (bus i tren) per 
anar cap a Barcelona, Tarragona, Vendrell, Vilanova, Igualada  o Manresa.   

• Potenciar el transport d'autobusos públics, ara pràcticament inexistent, a l'Eix Diagonal 
(carreteres C-15 i C-37) que uneix Manresa-IgualadaVilafranca-Vilanova. No hi ha cap 
línia d'autobusos que uneixi tot aquest eix circulant per la C-15  i la C-37. Només hi ha 
una línia d'autobusos entre Vilafranca i Vilanova amb poca freqüència.   

• Treballar per millorar els horaris de bus entre Vilafranca i Barcelona. Cal acabar amb 
les impuntualitats i mal servei actual.  

• Reclamar una tarifa única integrada per a l’alumnat universitari, de formació 
professional i joves en atur, i que es diferenciï del criteri actual de les corones per 
fer-la més econòmica.  

• Millorar el servei d’estació de l’estació d’autobusos i plantejar-se la municipalització 
del servei, en el cas de no solucionar els problemes actuals.   



PROGRAMA MUNICIPAL 2019 ERC VILAFRANCA 74 
 
 
 

• Millorar la informació al web de l'Ajuntament de Vilafranca sobre les línies que 
existeixen de connexió. La informació actual és totalment insuficient, perquè no 
disposa ni d’horaris ni línies existents.  

• Ampliar el servei de bus urbà de Vilafranca per a que connecti els pobles de l'entorn 
de Vilafranca, com La Granada, Moja, Sant Pere Molanta, Pacs, Les Cabanyes i els 
Monjos i els seus polígons industrials. Promocionar convenis de col·laboració entre 
ajuntaments i empreses dels polígons.  

• Potenciar i millorar les freqüències i parades del bus urbà. Fer els passos 
corresponents perquè en un futur proper siguin amb gas o biodièsel.  

• Promocionar els desplaçaments en bicicleta o a peu.  

• Crear una xarxa bàsica d’itineraris ciclables urbans especialment segurs, que uneixin 
els barris i els equipaments públics.  

• Crear itineraris segurs de connexió amb els polígons industrials propers per anar a 
peu o en bici.  

• Buscar acords amb les administracions corresponents per tal de fer carrils bici segurs, 
uneixin els pobles més propers de Vilafranca com Les Cabanyes, La Granada, Pacs i 
Moja.  

• Incrementar l’oferta d’aparcaments per bicicletes, sobretot a les terminals de 
transport públic i als equipaments públics.  

• Crear un sistema de préstec de bicicletes.  

• Crear zones taronja d’aparcament per afavorir l’aparcament del veïnat en algunes 
zones més problemàtiques com la del barri del Centre.  

• Pla d'aparcaments que racionalitzi la circulació rodada i afavoreixi el comerç i les 
activitats econòmiques de la vila.   

• Treballar per reduir la necessitat de desplaçament lluny del lloc de residència. Cal 
fomentar l’estudi, el treball i el lleure a prop de casa, així com apropar el comerç al 
ciutadà a nivell de barris.  

• Ampliar l’oferta de transport públic nocturn per facilitar la mobilitat dels i les joves 
durant la nit a través d’una oferta de transport públic adaptada a les seves necessitats.   

• Fomentar, mitjançant campanyes a instituts i escoles i entre els i les joves en general, 
l’ús de transport públic i sostenible.  

• Promoure, a través de la creació d’una borsa de mobilitat, els sistemes per compartir 
vehicle privat. Incentivar el jovent a compartir-lo per tal de disminuir el trànsit en 
àrees amb molta influència d’automòbils i emissions de carburants. 

 

 
PROTECCIÓ DELS ANIMALS I TINENÇA RESPONSABLE 
 
Les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els animals, el 
seu reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. De fet, la nostra 
societat ha anat canviant i evolucionant en aquest sentit i en bastants aspectes, ja que es van 
desenvolupant diferents programes als municipis, tot i així hem de fer un pas més enllà. 
 
Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar cap a 
una societat més sensible, responsable i respectuosa i que repercuteix positivament a la salut i 
a la vida de les persones. En definitiva, una comunitat que els respecta, els estima, els acull i 
els integra esdevé una societat més completa, sensible i cohesionada. Des de l’àmbit 
municipal, cal portar a terme polítiques actives d’interès social, que tinguin en compte les 
persones que viuen soles, persones d’edat avançada, amb risc d’exclusió social o d’altres i que 
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mantenen un fort vincle amb els animals amb qui conviuen, facilitant aquestes relacions amb 
impacte positiu en la qualitat emocional i psíquica de les persones. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Garantir el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar 
activitats i actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal de 
companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc. 

• Treballar de manera coordinada amb les associacions i el voluntariat animalista. 

• Treballar per la creació d’un servei d’inspecció al carrer que tingui com a un dels 
objectius el control del microxip dels gossos, el control de les defecacions al carrer, el 
suport en el control de les colònies del gats, el seguiment dels animals abandonats, 
actuacions de conscienciació a la via pública, etc. 

• Educar per a la convivència entre persones i animals, vinculant tallers, activitats o 
campanyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació amb especial 
incidència als centres educatius.  

• Promoure la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l’ús 
respectuós de l’espai públic. 

• Millorar els espais per a lleure dels gossos, tant en els usos, com en el manteniment. 

• Promoure les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus reduïts. 

• Vetllar pel compliment de la normativa a botigues de cria, venda d’animals i nuclis 
zoològics. 

• Fomentar la inspecció per part de la policia local i el decomís si s’escau dels gossos 
que viuen en situació inadequada i d’insalubritat i maltractament. 

• Fomentar la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació sobre 
malalties...). 

• Promoure campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc., derivades de la 
presència d’un animal casa amb informació contrastada. 

• No permetre la donació d’animals a fires o altres esdeveniments festius. 

• Eliminar les barraques amb gossos tant en terrenys públics com privats. 

• Prohibir la mendicitat amb animals, inclòs l’ús d’aquest com a reclam per a turistes, 
nens, etc. 

• Propulsar l’establiment de sancions enfront les situacions de maltractament i 
abandonament que aquests puguin patir. 

• Prohibir al municipi els espectacles de circ amb animals i les atraccions firals amb 
animals lligats. 

• Eliminar les activitats realitzades al municipi que comportin el menyspreu per la vida 
animal, i substituir-les per unes d’altres que siguin ètiques. 

• Responsabilitzar-nos amb les associacions per promoure la conscienciació de la 
ciutadania pel benestar dels animals amb accions on s’exposin els avantatges i 
beneficis que se n’obtenen. Cal socialitzar la necessitat de l’adopció, el no 
abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia. 

• Fomentar convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament per a la 
recollida dels animals abandonats, control de colònies de gats i promoció de les 
adopcions. Organitzar projectes d’educació i de difusió i mantindrem un diàleg 
constant i constructiu entre institucions i associacions locals o persones animalistes. 

• Formar els treballadors de la policia local per augmentar la sensibilització i la gestió 
de casos de recollida, accidents i maltractaments. 
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• Adaptar un espai a la ciutat, per tal de poder deixar l´animal abandonat recollit en un 
lloc adequat, en el cas que es demori la recollida de l´animal per part del CAAD. 

• Treballar per gestionar adequadament el manteniment de les colònies controlades 
de gats existents. Dignificar els espais amb senyalitzacions i, si s’escau, amb casetes 
refugi i dispensadores d’aliment i aigua. 

• Seguir emprant mètodes no agressius (colomars, anticonceptius...) per a les aus. 
Controlar la reproducció i la població de les aus mitjançant l’ús de menjar amb 
anticonceptiu incorporat, l’accés a colomars on es puguin retirar els ous i la prohibició 
d’alimentar-los fora dels llocs ja establerts i habilitats per a aquest ús. 

• Fer campanyes d’informació contrastada científicament al ciutadà sobre la innocuïtat 
que té compartir l’espai urbà amb les aus i especificant les situacions reals de risc que 
se’n poden derivar (al·lèrgia declarada a la ploma, ingesta de deposicions pels infants, 
etc.).  

• Fer activitats amb teràpies assistides amb animals i crear un equip de voluntariat 
específic per participar en activitats relacionades amb les teràpies i activitats 
assistides amb animals. 

• Crear un programa específic municipal d’ajuda per a persones en una situació 
temporal o permanent que els impedeix garantir la cura adequada dels seus animals 
de família. 

• Facilitar l’accés puntual a les residències i centres de dia de l’animal acompanyant el 
seu propietari en el darrer tram de la seva vida. 

• Impulsar campanyes entre els propietaris d’animals, especialment entre la gent gran, 
del que pot suposar no deixar instruccions al testament i el llegat per a la persona 
que aculli l’animal de les despeses de manutenció i veterinàries. Amb aquesta mesura, 
es prendria consciència del futur que li pot esperar a l’animal en cas de mort del 
propietari i s’evitarien abandonaments. 

• Col·laborar amb els professionals veterinaris per ajudar les persones amb pocs 
recursos mitjançant campanyes d’esterilització de baix cost o gratuïtes, segons els 
recursos de cada persona, i gratuïtes per a les associacions. 

• En festes que hi hagi ús de carruatges amb tracció animal, restringirem i vetllarem pel 
sobrepès de la seva càrrega i prioritzarem que l’animal no pateixi. 

 
 
 

URBANISME 
 
Entenem l’urbanisme relacionat amb la planificació territorial i als efectes d’una acció política 
municipal i el definirem com la planificació física de les diverses activitats i usos del sòl, que es 
concreten en els anomenats instruments de planejament urbanístic general i derivat, i que 
configuraran un model de poble i ciutat i, per tant, el seu espai social. Les decisions d’aquesta 
transcendència cal que es prenguin amb la participació de tots els actors en la seva condició de 
ciutadania, persones interessades qualificades (propietaris i propietàries) i la resta de poders 
públics. 
 
Des d’Esquerra Republicana defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control 
democràtic, de fort contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general 
sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions 
normatives que permeten un empoderament ciutadà real en la presa de decisions i la 
fiscalització dels processos urbanístics al servei de la transparència, com ara la generalització 
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dels programes de participació ciutadana, que és una bona praxi a adoptar en els ajuntaments 
republicans.  
 
Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, on 
el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna; en definitiva, 
la construcció quotidiana de l’espai cívic. Repensarem la ciutat amb veritables espais públics. 
Hem de liderar la construcció d’un espai cívic amb l’objectiu de teixir un espai de convivència 
real, fet i viscut per la ciutadania tenint en compte la vida quotidiana de les persones.  
 
No podem continuar fent espais públics neutres i asèptics, projectats sense cap valor cívic. El 
disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic dels ajuntaments d’Esquerra han de donar 
veu i han de recollir les necessitats de la ciutadania, segons les seves diferències de gènere, 
edat, origen, cultura, situació socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com l’eix central 
de la política urbanística del municipi. 
 
Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi 
natural, sobre la base de la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el 
dinamisme econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la 
qualitat de vida de generacions presents i futures.  
Proposarem un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una utilització racional i del 
territori d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Un 
municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà i no urbanitzable. Un municipi ordenat, ben 
compensat i estructurat. Potenciarem un model de municipi compacte, mediterrani, que 
moderi el consum del sòl. Treballem per la utilització eficient de les àrees urbanes, la 
renovació i la reutilització dels teixits urbans per compactar la demanda d’espai per a 
habitatge i per a activitats econòmiques. 
 
Cal tenir present que els nostres municipis ja no poden créixer de la mateixa manera en què ho 
han fet en els darrers anys. En els propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la 
rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa, per això cal incorporar 
el concepte del dret energètic com a fonament per millorar la cohesió social i evitar casos de 
pobresa energètica.  
 
Hem de canviar el paradigma, és la fallida del model de la plusvàlua el que ens porta a optar 
per estratègies urbanes enfocades en el reciclatge del sòl urbà i deixar de prioritzar l’extensió 
de la ciutat en espais oberts. És, doncs, una oportunitat d’endreçar i millorar el que s’havia fet 
fins ara. L’actuació de l’administració i els organismes amb competències urbanístiques han de 
ser el màxim de transparents i abandonar l’opacitat vers la ciutadania.  
 
Per això, també cal una implicació ciutadana (corresponsabilitat) en la comprensió de la 
disciplina urbanística. Així, constituirem consells assessors urbanístics, previstos com a 
voluntaris a la llei d’urbanisme, per garantir i fomentar els drets de participació de la 
ciutadania en la definició del municipi i vetllarem perquè aquests comptin amb una 
participació equilibrada de dones i homes.  
 
Millorarem les eines que permetin que la ciutadania no experta pugui entendre els processos 
que succeeixen amb el planejament urbanístic; cal ser molt més transparents. La transparència 
no es pot limitar només a donar accés als documents i als procediments. Aquest nou 
urbanisme no pot oblidar la incorporació dels reptes tecnològics i socials presents en les 
aportacions entorn al concepte i al paradigma de les ciutats intel·ligents.  
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Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Actualitzar l’Agenda Urbanística del POUM, actualment caducada. Procedir a la 
redacció d’una nova agenda realitzada amb participació ciutadana, amb la finalitat de 
periodificar les actuacions urbanístiques, atenent sempre a les necessitats de 
creixement real i intervenint en els espais vacants en sòl urbà abans que fomentar la 
transformació del sòl urbanitzable.   

• Crear el Consell Assessor Urbanístic Municipal amb facultats informatives i 
deliberatives en matèria de planificació, ordenació i gestió de l’urbanisme local, i amb 
la participació d’associacions, entitats i especialistes en les diverses matèries. 

• Millorar el projecte de cobriment de la llosa per garantir la connectivitat amb la resta 
d’espais i barris de la ciutat i per a recuperar els usos que van ser definits a traves del 
projecte de participació ciutadana. 

• Definir un nou projecte de futur per al barri del Molí d’en Rovira, que passi per un 
procés de participació ciutadana, obert a tota la ciutat, i que tingui com a objectiu 
recuperar i donar un nou ús als espais industrials que hi ha, dinamitzant i dignificant 
el barri i tot aquest nou sector de la ciutat, i donant resposta a les necessitats reals 
dels veïns i veïnes. En aquest sentit, ens oposem a l’actual modificació del POUM 
aprovada, i treballarem per aturar-lo i replantejar-lo, per assolir un projecte digne per 
a totes les persones del barri i per a la ciutat. 

• Redactar el pla d’accessibilitat municipal i adaptar de manera progressiva, l’espai 
públic i els serveis municipals, a les necessitats de tothom. Cal pensar en els 
desplaçaments a peu, en les persones grans, la mainada i la mobilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda, i a les persones amb diversitat funcional. 

• Adequar i millorar aquells carrers de la vila amb menys accessibilitat, per anar 
eliminant les barreres arquitectòniques. Afavorir 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 convertir-los en 
zones de preferència per a vianants.   

• Implantar l’urbanisme social, és a dir, fer de Vilafranca la ciutat de la gent i per la 
gent: amb espais de joc per als infants a cada barri, amb els patis oberts de totes les 
escoles durant tot l’any, amb els parcs i places accessibles a totes les persones.  

• Realitzar un estudi dels locals buits i solars abandonats, per a promoure convenis 
amb els seus propietaris, amb l’objectiu de donar usos alternatius i provisionals a 
aquests espais, i posar-los al servei de la ciutat com a espais de joc infantil i juvenil, 
com a jardins o horts urbans, com a espais d’assaig, de trobada entre els veïns i veïnes, 
etc.  

• Dignificar i embellir el centre històric: els carrerons, les porxades, l'enrajolat, la 
il·luminació, la instal·lació d'elements artístics, etc.  

• Realitzar un Pla de millora urbanística i lumínica del centre de la ciutat, que actuï com 
a prioritat als carrers i places més deteriorades del centre com, la plaça de l’Oli, la 
plaça Jaume I, el carrer Sant Jocund, la plaça Puigmoltó, la plaça Anselm Clavé, etc ... 
convertint-los en plataforma única, i en un centre de la ciutat més unificat i embellit. 

• Crear itineraris amb plataforma única que enllacin punts d’interès o edificis públics, i 
que relacionin més estretament el centre amb els barris, com per exemple del carrer 
Santa Magdalena fins a l’Hospital Comarcal; del carrer Sant Pere als Instituts Eugeni 
d'Ors i Alt Penedès, o bé trams finals del carrer Sant Pau fins a la sortida de les vinyes. 
Potenciar els eios cívics integradors entres barris.  
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• Dignificar i embellir el centre històric: els carrerons, les porxades, l'enrajolat, la 
il·luminació, la instal·lació d'elements artístics, etc.  

• Proposem un Pla de millora urbanística i lumínica del centre de la ciutat, que actuï 
com a prioritat als carrers i places més deteriorades del centre com, la plaça de l’Oli, la 
plaça Jaume I, el carrer Sant Jocund, la plaça Puigmoltó, la plaça Anselm Clavé, etc ... 
convertint-los en plataforma única, i en un centre de la ciutat més unificat i embellit. 

• Realitzar un Pla de Millores i de Manteniment de la Via Pública que calendaritzi les 
necessitats de Vilafranca pel que fa al bon estat dels carrers i places de la vila, de 
manera participada amb les associacions de veïnes i veïns, que en determini les 
prioritats. 

• Aplicar de manera real la Carta Arqueològica per tal de protegir el patrimoni històric 
de la vila, assegurant que a les finques afectades, en cas d’obres, hi ha el seguiment i la 
intervenció d’un arqueòleg.  

• Pensar i dissenyar 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. 

• Evitar entorns i elements que provoquin inseguretat per a les dones, eradicant la 
percepció d’inseguretat en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta 
il·luminació i l’alternativa de recorreguts. 

• Arranjar els vials d’entrada i sortida de la vila perquè aquests espais donin una 
imatge clara de Vilafranca i facilitin el pas, sense ocupar més espai lliure, com per 
exemple l'Avinguda de Barcelona, o la zona del cementiri.  

• Una ciutat com Vilafranca estretament relacionada amb la vitivinicultura ha de 
relacionar-se amb l'entorn, l'espai agrícola i l'espai natural d'una manera directa i 
senzilla. Cal fer-la permeable amb el territori que l’envolta; cal incorporar l’espai 
natural a l’urbanisme de la vila, creant parcs d’entrada i sortida de la zona urbana, 
perquè la gent se senti envoltada per l'entorn agrícola i se senti més a prop dels espais 
oberts i naturals.  

• Dignificar l’espai públic com a espai de les relacions socials, pacificant-lo, on els 
vianants sigui l’actor principal i no com fins ara, que ho ha estat el transport privat. 
Són espais acollidors on es pretén crear la cultura de l’espai públic compartit, on 
predomina la convivència, l’estada, el joc, reconeixent la importància de qui té 
mainada i necessita espais de joc accessibles, segurs i pròxims. 

• Definir un pla d'aparcaments, vinculat al Pla de Mobilitat, que racionalitzi la circulació 
rodada i afavoreixi el comerç i les activitats econòmiques de la vila.  

• Millorar els espais que estan allunyats del Centre. La vila ha de tenir un marc 
agradable tota ella, i no pot tenir espais de segona, ni en llocs allunyats ni en els 
intervals entre diverses zones. Estem per fer una vila compacta i agradable en el seu 
conjunt.   

• Ajudar a rehabilitar els edificis del centre històric i dels barris de la vila a fi de millorar 
la qualitat de vida en el parc d'habitatges i la millora de les activitats econòmiques 
relacionades amb ells adaptant-los a les energies renovables, a l'accessibilitat i a les 
condicions tèrmiques i acústiques.  

• Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti el 
respecte i la recuperació en favor de la ciutadania. 
 

 



PROGRAMA MUNICIPAL 2019 ERC VILAFRANCA 80 
 
 
 

HABITATGE. EL DRET A L’HABITATGE DIGNE. 
 
El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important per a les 
persones com ho són la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. L’homologació de 
les polítiques públiques que el facin possible i el seu finançament, amb els referents europeus 
que puguin ser equiparables a Catalunya, és una necessitat i una obligació.  
 
En l’actualitat, no es pot afirmar que es compleix l’obligació recollida a l’article 26 de l’Estatut 
quan diu que les mesures tendents a garantir l’accés a l’habitatge, especialment de les 
persones que no disposen de recursos econòmics suficients, és una obligació dels poders 
públics recollida a la Carta de Drets Fonamentals de la UE. 
 
El cost preu de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en una reducció de les 
rendes familiars disponibles i un augment de la taxa de pobresa, en la determinació de les 
desigualtats i en l’exclusió social. Cal establir mecanismes que evitin la reproducció de les 
circumstàncies que van portar a la bombolla immobiliària i els seus efectes socials col·laterals 
en el futur.  
 
Tenim el repte de millorar l’actual ràtio del cost de l’habitatge en relació amb la renda 
disponible de les famílies i de prevenir tensions de preus de factors de demanda no derivades 
de l’ús habitual de l’habitatge. La política d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i 
tendir cap al valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant el creixement 
del parc de lloguer (especialment del parc subjecte a algun tipus de protecció pública) i la 
rehabilitació d’habitatges. 
Des d’Esquerra Republicana, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la 
configuració de l’espai cívic i un dret inalienable. L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució 
de la renda de les famílies ha estat una de les principals preocupacions ciutadanes en els anys 
de la bombolla, que els plans d’habitatge no han resolt, per una dinàmica de preus 
conseqüència directa del model econòmic.  
 
Cal evitar l’exclusió social residencial derivada dels desnonaments, els problemes d’accés a un 
habitatge digne, l’assetjament immobiliari, l’infrahabitatge, els lloguers abusius, les 
sobreocupacions de pisos i la problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitatge causada per 
execucions hipotecàries o per insolvència per fer front al pagament del lloguer.  
 
Dit això, des de Vilafranca podem portar a terme un gruix d’actuacions sota el paradigma de la 
política d’habitatge com a servei d’interès general vinculada, en part, amb la política 
urbanística. 
 
L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un 
bé econòmic o material en comptes d’un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden 
ser desnonades en els propers anys; per això, per a Esquerra Republicana a Vilafranca l’acció 
principal des de l’Ajuntament no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies 
que poden perdre’l, i lluitar contra  els desnonaments exprés, perquè l’habitatge és un dret i 
una necessitat i no un valor de mercat.  
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LA POLÍTICA D’HABITATGE COM A SERVEI D’INTERÈS GENERAL 
VINCULADA, EN PART, AMB LA POLÍTICA URBANÍSTICA.  
 
Vivim un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys, hem de 
passar de la construcció depredadora d’espais encara no urbanitzats a la gestió eficient i la 
rehabilitació del parc d´habitatges existent. 
 
Cal dedicar una atenció especial a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al servei 
de de les generacions presents i futures, i defensar que la producció d’habitatge protegit no 
pot suportar un etern tornar a començar cada deu o quinze anys per l’extinció de la seva 
qualificació que fa que tot l’esforç públic previ es dilueixi en el no-res i els habitatges 
s’incorporin al mercat de renda lliure com si mai no haguessin estat protegits.  
 
És estratègic, ateses les dificultats locals, invertir en la compra de sòl i col·laborar amb la 
creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, que no extingeixi la seva qualificació 
indefinidament i que no s’incorpori al mercat de renda lliure. L’habitatge protegit ha de 
complir el mínim, és a dir, que la renda de lloguer no superi el 30% de la renda familiar. Aquest 
criteri ha de ser la base de qualsevol política d’accés a l’habitatge de caràcter social. 
 
En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els edificis per millorar al màxim les seves 
prestacions, perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament funcional programàtic, confort i 
eficiència amb la mínima demanda energètica, i en els quals es puguin incorporar tantes 
energies renovables com sigui possible. L’aposta per energies renovables és la de futur clau 
per evitar casos de pobresa energètica. 
 
Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la 
renovació, per aconseguir la millora de les prestacions dels edificis, la protecció del patrimoni, 
la gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència energètica. 
Els ajuntaments poden preservar el sòl i el parc d’habitatge mitjançant la promoció de 
l’habitatge protegit amb règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, 
com per exemple el dret de superfície, la concessió administrativa o la cessió d’ús en règim 
cooperatiu.  
 

EL PLA LOCAL D’HABITATGE  
 
El pla local d’habitatge previst en la llei del dret a l’habitatge com a eina més específica que 
d’altres és l’instrument adient per al desenvolupament d’una política d’habitatge en l’àmbit 
local; sempre ha d’incloure la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i les necessitats i 
els programes a desenvolupar de manera coordinada amb els plans urbanístics.  
 
Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat semestralment 
que permeti conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, 
amb informació de preus, transaccions, superfícies, esforç familiar, etc., és rellevant per a 
l’actualització del pla. 
 
La diagnosi del pla local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de 
renda, gènere, franges d’edat i famílies en risc d’exclusió residencial per al correcte disseny 
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dels programes. Des d’ERC Vilafranca ens comprometem a treballar decididament per a tenir 
aquest pla local d’habitatge, actualitzat i vigent.  
 
Cal tenir present, que Vilafranca és una de les ciutats de Catalunya definida com a municipi de 
demanda forta i acreditada en matèria d’habitatge. Sinó planifiquem la política habitacional, i 
posem a l’abast de la ciutadania habitatge social, aquesta pressió acabarà agreujant molt, 
l’actual problema d’habitatge que tenim a la ciutat. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar: 
 

• Impulsar de manera immediata el Pla local d’Habitatge (2019-2024). 

• Impulsar un Acord de Ciutat en política d’habitatge, que consolidi les actuacions i 
estratègies en aquest àmbit, que compti amb el consens i la participació dels diferents 
agents implicats,  amb l’objectiu de consolidar a mitjà i llarg termini les polítiques 
habitacionals a la ciutat. 

• Recuperar la Oficina Local d’habitatge per impulsar totes aquestes mesures de creació, 
suport, mediació i col·laboració en l’obtenció i gestió d’habitatge social i assequible. 

• Doblar la oferta d’habitatge social a la ciutat, creant un parc públic d’habitatge de lloguer 
destinant entre el 2% i el 3% dels capítols 1 i 2 de despeses del pressupost municipal de 
cada any per a dotar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge, prioritzant el lloguer, i 
activant el programa de rehabilitació d’habitatges “Vilafranca Inclusió”, actualment 
paralitzat. 

• Dotar el pressupost municipal d’una partida pressupostària per al programa de “Vilafranca 
Inclusió”. 

• Activar pisos per a l’emergència habitacional, en cas de desnonaments i de víctimes de 
violència masclista. 

• Crear la Borsa de Lloguer Social, un servei per oferir mediació entre persones propietàries 
d'habitatges buits i possibles llogaters, que té l’objectiu d’incrementar el nombre 
d'habitatges de lloguer en bon estat i a preus assequibles i facilitar-ne l'accés a unitats de 
convivència i a joves entre 18 i 35 anys.  

• Subvencionar els propietaris/es que posin el seu habitatge a disposició de la Borsa de 
Lloguer Social amb preus de lloguer inferiors a l’Índex de Referència de Preus de Lloguer 
(per exemple amb l’IBI, la cèdula d’habitabilitat, garantia de lloguer, etc.) 

• Elaborar 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. 

• Aprofitar les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per mobilitzar habitatge 
buit com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al Parlament de Catalunya, així 
com el decret llei 1/2015. La mobilització de l’habitatge buit davant l’ampliació 
desmesurada del parc d’habitatges és l’eina clau per al futur. 

• Delimitar i impulsar àrees de tanteig i retracte com a dret d’adquisició preferent per part 
de l’Ajuntament per a la compra de terrenys i habitatges per destinar-los al parc públic 
d’habitatge social (conforme el Pla local d’habitatge 2019-2024).  

• Declarar àrees de conservació i rehabilitació per tal de promoure la regeneració del teixit 
urbanístic en espais degradats o en què perilli la cohesió social (art. 36 Llei 18/2007, sobre 
el dret a l’habitatge). 

• Impulsar un programa de millora d’eficència energètica, prioritzant els habitatges de 
persones o famílies amb més vulnerabilitat. 

• Garantir el compliment del mandat de solidaritat urbana (que defineix que el 15% del 
total del parc d’habitatge de la ciutat ha d’estar destinat a polítiques socials en 20 anys), 
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mitjançant les reserves adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge 
protegit, d’acord amb la realitat de cada municipi. 

• Impulsar la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de 
l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el problema 
d’habitatges buits allà on sigui necessari. Posar en valor tot el parc construït minimitzant 
els nous desenvolupaments i establir polítiques de millora de l’eficiència energètica del 
parc d´habitatges existent. 

• Impulsar des de l’Ajuntament solucions innovadores per fer front al problema habitacional 
a la ciutat, promovent un programa per a compartir habitatge, fomentant la masoveria 
urbana i el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, com a sistemes que tendeixen a 
frenar l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social. 

 
 

SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL 

 
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret 
a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es 
desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes 
preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos 
hagin estat ineficaços.  
 

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però 
també més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les 
desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. En aquest 
sentit, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat i, per extensió, en 
convivència.  
 
Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que es 
treballa de manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment en 
l’àmbit municipal. La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts 
els prismes des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. 
 
Avui aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps a 
la sensació de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació 
d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el contrari d’inseguretat 
no és seguretat sinó convivència. 
 
Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina 
prioritària i no convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes 
de seguretat.  
 

La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat han 
provocat que els reptes de la seguretat s’hagin ampliat força. Són moltes les formes en què 
s’expressa el risc i l’amenaça, tantes com les oportunitats que sorgeixen del treball amb les 
comunitats, i les seves ciutadanes i ciutadans, que són clau per fer-hi front. En aquesta nova 
realitat, complexa i diversa, cal emprendre noves polítiques, profundament republicanes, que 
avancin cap a un nou concepte: la “coproducció” de seguretat.  
 
Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra Republicana en termes de 
seguretat estan enfocades a continuar impulsant canvis en el model local de la ciutat per 
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construir un nou model en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic al més 
lliure possible i que avanci cap a una societat cada vegada més justa. 
 

Pel que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil, els municipis tenen 
competències respecte: 
 

• Els espais públics. 

• L’ordenació i regulació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes. 

• La cooperació en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits a fer-ho. 

• L’exercici de les funcions de policia administrativa en el compliment dels reglaments, 
ordenances, bans, resolucions i d’altres disposicions i actes municipals. 

• La protecció de les autoritats de les corporacions locals i la vigilància i custòdia dels 
seus edificis.  

• L’exercici les funcions de protecció civil i de la prevenció i extinció d’incendis. 

• La protecció del medi ambient, la salut pública i el subministrament d’aigua i 
l’enllumenat. 

 
La protecció dels col·lectius més vulnerables, dels minoritaris i dels minoritzats; la lluita contra 
la violència de gènere; la prevenció de la radicalització violenta; l’aprofundiment en la cultura 
de la prevenció i de l’autoprotecció, i l’aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC, 
són alguns dels reptes en què, al marge de l’àmbit competencial, els ajuntaments s’han 
d’implicar com a institucions més properes a la ciutadania també en matèria de seguretat.  
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar 
pel que fa prevenció i ciutadania: 
 

• Crear la regidoria de Transparència, participació i drets, com a potenciació de 
polítiques de garantia i defensa dels drets de les persones, també prenent com a base 
metodològica la mediació.  

• Incorporar programes de detecció i lluita contra la violència masclista i la violència 
en l’àmbit de la família. Prioritzar l’atenció personalitzada a les víctimes i la formació 
específica dels professionals. 

• Crear un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia. 

• Impulsar un programa de prevenció de la radicalització violenta.  

• Iniciar un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). 

• Incorporar programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues especialment 
per col·lectius vulnerables. 

• Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes 
incíviques.  

• Promoure la corresponsabilitat de tots els àmbits de la gestió pública en les polítiques 
de seguretat amb la creació de taules de treball transversals.  

 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar 
pel que fa a l’atenció dels col·lectius més vulnerables: 
 

• Redactar i implementar un protocol d’actuació específic per l’atenció de víctimes de 
col·lectius vulnerables.  
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• Establir una xarxa de camins segurs, sense accidents, per a persones amb mobilitat 
reduïda que permeti l’adequació del ferm, els pendents, les baranes, les rampes, els 
passos de vianants i la neteja d’obstacles de qualsevol tipus en aquests recorreguts.  

• Crear un protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci. 

• Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens i nenes no hagin de compartir 
espai amb animals domèstics, i que dificultin la interacció d’aquests amb qualsevol 
tipus de vehicle.  

• Redactar i implementar un protocol de detecció de la infància en risc. 

• Promoure i desenvolupar una xarxa de camins escolars segurs. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar 
pel que fa a la coproducció i participació ciutadana: 
 

• Implementar la coproducció de la seguretat com a pedra de toc de la nova cultura de 
seguretat. 

• Fomentar noves formes de participació ciutadana en les campanyes de conscienciació 
amb la implicació de referents veïnals. 

• Promoure la corresponsabilitat amb la figura de l’agent veïnal en tasques de 
prevenció i detecció de riscos, però també en la promoció de la convivència. 

• Revisar el funcionament del Consell Municipal de Convivència, per a que tingui un 
caràcter més consultiu i participatiu. 

• Impulsar el pacte ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci nocturn. 

• Promour el pacte juvenil de prevenció dels accidents de trànsit. 

• Emprendre polítiques de prevenció amb el jovent i l’oci. 
 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar 
pel que fa a la Policia Local: 
 

• Implantar l’estratègia de la policia de proximitat, al cos de policia local, per afavorir 
el coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i 
afavorir-ne una gestió més eficient.  

• Elaborar un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l’actuació de la policia 
Local. 

 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar 
pel que fa a la gestió de la mobilitat i seguretat viària: 
 

• Elaborar un pla local de millora de punts negres i punts conflictius i detectar els 
trams de concentració d’accidents, per millorar la seguretat viària. 

• Millorar la mobilitat dels vianants i del transport públic. 

• Facilitar l’ús de la bicicleta i informar i conscienciar dels beneficis de l’ús d’aquest 
transport. 

• Impulsar programes d’educació viària a les escoles, amb la implicació de la policia local 
i altres agents de la comunitat. 

• Establir controls d’alcoholèmia i drogues periòdics i coordinats amb els Mossos 
d’Esquadra. 

 
Compromisos generals que des de l’Ajuntament volem implementar 
pel que fa a la Protecció Civil: 
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• Crear una oficina tècnica de Protecció Civil. 

• Dotar el servei dels sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i gestió 
d’emergències. 

 


