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1. Model urbà, habitatge i espais naturals 
 
El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) vigent va ser aprovat l’any 2000, i 
creiem que no respon a les necessitats de planificació urbanística que necessita 
El Vendrell. En un context en el qual ja es començaven a dibuixar les dinàmiques 
d’especulació urbanística que posteriorment donarien pas al boom de la 
construcció, era un pla redactat precisament per a facilitar aquestes dinàmiques 
i possibilitar que propietaris i especuladors es repartissin el pastís. Amb els plans 
parcials aprovats definitivament podrien arribar a construir-se 9.786 habitatges 
més, que sumats als 4.260 habitatges buits que s’estimen que hi ha al Vendrell, 
doblaríem el nombre d’habitants actuals.   
 
L’actual Pla general posa en perill o amenaça directament la preservació de 
valuoses mostres de patrimoni històric i cultural, bona part del paisatge agrari, 
espais que acullen espècies de flora i fauna amenaçada, etc. La manca d’un 
catàleg del patrimoni a conservar és la principal mancança per garantir la seva 
preservació. 
 

Recuperar el poder públic sobre el territori en defensa de l’interès general i el bé 
comú ha de ser la nostra prioritat ineludible. Això implica revisar immediatament, 
a fons, el pla actual redactant un nou Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) amb uns criteris radicalment diferents. 
 
Per la seva situació geogràfica, el Vendrell acull una diversitat notable d’ambients 
naturals. Des del medi marí, el litoral i les platges, passant pel pla de mar -
agrícola i forestal i travessat per rieres i torrents temporals- fins a la muntanya 
mediterrània. Aquest fet comporta que, malgrat la intensa urbanització dels 
darrers anys i l’esquarterament del territori per les grans infraestructures, encara 
es conservin mostres importants d’aquesta riquesa natural.  Riquesa reconeguda 
per la protecció per la normativa catalana i europea (PEIN i Xarxa Natura 2000), 
de dos espais: el Massís de Bonastre (compartit amb Albinyana, Bonastre i Roda 
de Barà) i la Reserva Marina de Masia Blanca. Així mateix, les Madrigueres 
gaudeix, sobre el paper, d’un Pla Especial de protecció i està inclòs a l’Inventari 
de Zones Humides de Catalunya. 
 
La conservació dels espais naturals i la biodiversitat és un deure inexcusable i 
ha de ser una de les prioritats de les administracions públiques en l’àmbit del 
territori i el medi ambient. 
 

 
Propostes d’acció política 
 
1. Canvi de model urbanístic: elaboració d’un POUM amb criteris de 
sostenibilitat ambiental i territorial i elaborat de manera participativa. 
Desclassificació de sòls urbanitzables i urbans no desenvolupats situats en 
sectors d'interès paisatgístic i natural. Aquest nou pla s’hauria d’elaborar seguint, 
com a mínim, els criteris següents: 
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▪ Anàlisi prèvia i identificació d’aquells espais i elements del territori 
no urbanitzats que cal preservar pel seu interès ecològic, històric, 
cultural, agrari o paisatgístic. Anàlisi cas per cas de la seva situació 
urbanística actual i avaluar la possibilitat de revertir-la en cas de 
tractar-se de sòls urbanitzables amb plans parcials aprovats no 
executats. 

 

▪ Substitució i racionalització de la xarxa viària prevista en l’actual 
pla, d’acord amb la necessitat de preservació del patrimoni i sota 
criteris de mobilitat sostenible. 

 

▪ Establiment dels límits del creixement a partir de les capacitats del 
territori i els recursos existents d’aigua, energia, paisatge, etc. 

 

▪ Aturar l’extensió de la taca urbana, relligant i tancant 
adequadament, si escau, les transicions urbà - no urbanitzable. 
Prioritzar l’edificació de les zones urbanitzades sense construir, la 
rehabilitació d’habitatges i la transformació de segones residències 
en primeres. 
 

▪ Establiment d’un pla d’etapes que eviti construir nous sectors sense 
que estiguin acabats els iniciats. 

 

▪ Coordinació amb la resta de municipis veïns i el conjunt de la 
comarca i impuls per a l’elaboració del Pla Director Urbanístic del 
Baix Penedès. Mesures de cooperació intermunicipal. Seguiment i 
participació sota els criteris exposats en l’elaboració del Pla 
Territorial de l’àmbit del Penedès. 

 
2. Normativa especifica per modificar la construcció dels pluvials dels edificis, 
que no generi més problemes als habitatges de nova construcció, ja que 
actualment generen problemes de mobilitat els dies de pluja. En el cas dels habitatges 
ja existents, potenciar l’homogeneïtzació dels pluvials amb unes mides estàndard, 
exigint-ho a la llicència d’obres.  
 

3. Establiment d’una planificació i priorització de les inversions necessàries en 
matèria d’urbanisme, barri a barri i amb participació dels veïns. 
 
4. Reformulació de l'espai públic. Definir els usos de l'espai públic de manera 
inclusiva, compatibilitzant els desplaçaments amb el joc, les activitats d’esbarjo i 
els actes al carrer, prioritzant l'ús de la ciutadania per sobre dels usos lucratius. 
Elaboració d’una nova Ordenança de convivència i civisme des d’aquesta 
òptica. 
 
5. Estudi sobre les inundacions de Sant Salvador, Coma-ruga i la Riera de 
la Bisbal. Treballar per a fer un pont sobre la Riera, tal com contempla el Pla de 
Madrigueres. 
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6. Adequació d’un circuit per a córrer i fer esport a la Zona de l’Avinguda del 
Doctor Letamendi, ara que s’han tret les torres elèctriques. 
 
7. Pla de xoc de la via pública: millora del manteniment de carrers i voreres, 
accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i millora de l'estètica general de 
la vila. 
 
8. Promoció de la rehabilitació de façanes com a millora de l’espai públic i 
del patrimoni arquitectònic popular. 
 
9. Impuls d’un Pla local d’habitatge, d’un Pla pel lloguer social i de l’Oficina 
d’habitatge. Establiment de sancions als grans tenidors d’habitatges buits. 
Cerca de mecanismes per a l’expropiació d’aquests habitatges en cas de no 
posar-se en règim de lloguer social. Desenvolupament de mesures per a forçar 
als grans tenidors a incloure una part de l’habitatge de nova construcció a la 
xarxa d’habitatge de lloguer social. Bonificació de l’IBI d’habitatges buits de petits 

propietaris si es destinen a habitatge social. Foment de la tinença alternativa al 
model de propietat privada, com poden ser les cooperatives d’habitatge o la 
masoveria urbana. Prioritzar la recuperació, rehabilitació (inclús energètica) i 
reutilització d’habitatges en lloc de potenciar l’obra nova. 
 
10. Lluita contra la pobresa energètica: auditories energètiques als habitatges 
amb persones i/o famílies en risc d'exclusió social. Prohibició del tall de 
subministrament als col·lectius amb vulnerabilitat econòmica.  
 
11. Millora transversal del transport urbà del municipi per adaptar-lo a les 
necessitats reals de la ciutadania. Revisió i ampliació de les línies, parades, 
horaris, vehicles adaptats, tarifes assequibles, etc. Garantir la mobilitat entre tots 
els nuclis del municipi. Gratuïtat del servei de bus per a l’alumnat dels barris 
marítims i d’altres nuclis que s’ha de desplaçar fins als instituts.  
 
Millora de la mobilitat cap a altres municipis, treballant per ampliar el servei de 
trens de Rodalies i la xarxa d’autobusos interurbans, així com l’adequació de 
l’estació de trens del Vendrell. Millora de la connectivitat entre els nuclis de 
població i l’estació de Sant Vicenç de Calders.  
 
Reformulació del Pla de mobilitat perquè aposti decididament per al foment de 
l’ús del transport públic, l’ús de la bicicleta o altres mitjans de transport 
sostenibles.  
 
12. Adaptació del Pla d'aparcaments al Pla de Mobilitat. 
 
13. Reclamació de millores en diferents llocs de la N340 que afecten el nostre 
territori (Torreblanca, pont a Coma-ruga, accés de l’Hospital, etc.). 
 
14. Desenvolupament d’un Catàleg de patrimoni, incloent la preservació i 
recuperació de la Via Augusta, així com la posada en valor d’altres elements del 
patrimoni històric i cultural de la vila. 
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15. Compliment del Pla Especial de Protecció de les Madrigueres i continuació 
del desenvolupament del projecte de naturalització de l’espai.  Creació d’una 
comissió de seguiment amb veïns i associacions.  
 
16. Elaboració del Pla Especial de protecció del Massís de Bonastre i creació 
d’un consorci amb la resta de municipis afectats i la Generalitat. Establiment 
d’acords de custòdia amb propietaris i entitats. El mateix per les muntanyes del 
litoral veïnes amb Bellvei i Calafell. 
 
17. Redacció d’un Pla Especial de protecció per les rieres i torrents del 
municipi i millora del seu estat ecològic, seguint els criteris de la Directiva Marc 
de l’Aigua de la UE. 
 
18. Redacció d’un Pla Especial de protecció i gestió del paisatge agrari i del 
patrimoni rural (barraques i marges de pedra seca, etc.). Foment de l’agricultura 
ecològica i acostament al consum dels productes alimentaris ecològics al conjunt 
de la població.  
 
19. Foment de la recuperació dels hàbitats i espècies amenaçades del 
municipi, amb especial atenció als ambients litorals (corriol camanegre, taques 
de vegetació litoral), i vegetació i espècies de flora d’interès (cargola sanguínia, 
etc.). 
 
20. Impuls del coneixement i el gaudi respectuós dels espais naturals, els 
espais d’interès agrari i paisatgístic i la biodiversitat del municipi tant pels centres 
d’ensenyament com a la població en general (itineraris, plafons informatius, 
treballs de recerca, etc.). 
 
21. Creació d’un pulmó verd al centre de la Vila: gran parc verd als terrenys del 
Botafoc, sota mesures d’eficiència i sostenibilitat.  
 
22. Oposició al LOGIS PENEDÈS. Apostem per un model econòmic respectuós 
amb el territori i que generi ocupació digna i de qualitat.  
 
 

2. Model econòmic 
 
Entre les necessitats més bàsiques i urgents de les classes populars del municipi 
cal destacar la lluita contra l’atur (El Vendrell presenta una taxa d’atur superior al 
16%, sis punts més elevada que la mitjana catalana, i el Baix Penedès és la 
comarca amb l’atur més elevat de Catalunya) i la creació d’una economia al 
servei de les persones, de la majoria. En aquest sentit, l’àmbit local és un espai 
idoni per a la generació d’alternatives -ja siguin impulsades des de la ciutadania 
com des de les institucions- que contribueixin a forjar noves maneres de fer i 
d’entendre l’economia.  
 
Durant anys, el model econòmic ha estat basat en la construcció i el sector 
serveis. Els anys de la crisi i l’explosió de la bombolla immobiliària van provocar 
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un augment molt important de l’atur. Per altra banda, la precarietat i la 
temporalitat caracteritzen bona part de l’oferta laboral existent al municipi i a la 
comarca. Aquesta ha estat la realitat del municipi i de la comarca al llarg dels 
darrers anys, convertint l’atur, la precarietat i la manca d’oportunitats en mals 
endèmics del territori.  
 
Malgrat aquesta situació, no hi ha hagut cap mena de voluntat per part dels 
governs municipals per a destinar esforços en reformular el model econòmic del 
nostre territori, un replantejament estructural que s’ha de fer en clau de 
sostenibilitat (mediambiental, però també econòmica i social) i que ha d’impulsar 
l’ocupació i la creació de llocs de treball dignes.  
 
És per això que la nostra gran prioritat és la creació d’ocupació, donant suport a 
iniciatives d’economia social, solidària i cooperativa, i amb una planificació 
econòmica amb estratègies d’abast ampli. A la vegada, defensarem un sector 
públic fort, lluitant contra les privatitzacions dels serveis bàsics o la seva 
externalització, fomentant un model centrat en la municipalització de serveis i, en 
els casos que això no sigui possible, el control exhaustiu dels serveis prestats 
per empreses externes. 
 
Cal superar, per tant, l’actual concepció emprada pels successius governs 
municipals, que redueix a la ciutadania a simples usuaris d’uns serveis 
personals, i que centra l’acció municipal en l’assistencialisme envers determinats 
col·lectius –gent gran, discapacitats, persones immigrades-. 
 
 
Propostes d’acció política 
 
1. Foment de l'Economia Social i Cooperativa: potenciant la creació de 
cooperatives laborals o de serveis de persones autònomes, promoció i 
acompanyament per la reconversió d'empreses en fallida en cooperatives de 
treballadors.  
 
Exploració de nous sectors per generar ocupació (reciclatge, consum sostenible 
i solidari, manteniment d’edificis, energies alternatives, etc.) a través de 
l’economia social i cooperativa.  
 
Creació d’espais de suport municipals per assessorar de manera individualitzada 
a les persones que vulguin iniciar projectes d’economia social i cooperativa.  
 
2. Foment del sector primari per incrementar l'ocupació i avançar cap a la 
sobirania alimentària, reactivant el sector agrari i vinícola des d’una perspectiva 
ecològica, de proximitat i potenciant el producte de qualitat. Creació d’un banc 
de terres i d’una cooperativa que produeixi productes ecològics pels menjadors 
escolars, el menjador social, els centres de dia, residències, etc.  
 
3. Reformulació del model econòmic amb criteris d’economia verda i 
circular, potenciant l’aprofitament i la reutilització de recursos i la reducció de 
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residus. Rebuig de l’ús exclusivament publicitari d’aquests conceptes quan 
vertaderament no compleixin amb aquests objectius. Adequació dels polígons 
industrials per a impulsar una activitat econòmica sostenible. 
 
4. Impuls del petit comerç, amb un pla de dinamització comercial juntament 
amb campanyes de comerç sostenible, treballant per aconseguir abaratir els 
preus dels locals del centre, també amb ajudes i campanyes per aixecar 
persianes. Cal dignificar l’espai, millorant la senyalització comercial, 
l’aparcament i el transport urbà. Limitació de l’obertura de noves grans 
superfícies. 
 
5. Suport tècnic a petites i mitjanes empreses per a l’elaboració de plans i/o 
mesures d’igualtat i no-discriminació per motius de gènere o orientació 
sexual. 
 
6. Incentivar la creació d'ocupació en sectors estratègics per fer un veritable 
canvi de model econòmic: l’atenció  a les persones, la rehabilitació energètica 
i habitacional d'habitatges, la instal·lació d’energies renovables, així com l’estalvi 
i eficiència energètica, la reutilització materials, i com no, l’atenció social i cura 
de les persones, etc. 
 
7. Plans d'ocupació municipals: destinats a defensar les classes populars, i 
amb clara perspectiva de gènere (trencament amb la segregació horitzontal del 
treball), no senzillament com a mesures a curt termini, sinó com a forma 
permanent de col·laboració i coordinació entre l’ajuntament i el veïnat que 
permetin crear llocs de treball més estables que els actuals. 
 
8. Adaptacions dels cursos de la Formació professional (FP) a les 
necessitats laborals de la comarca i treballar per desenvolupar una FP dual de 
qualitat. 
 
9. Desenvolupament d’acords amb Universitats perquè els alumnes i els 
equips de recerca puguin fer pràctiques i treballs d’interès pel municipi i la nostra 
comarca. 
 
10. Desenvolupament de recursos d’assessorament i suport a les persones 
treballadores en matèria de drets laborals. 
 
11. Suport i participació de l’Ajuntament en totes les mobilitzacions 
assembleàries i transformadores impulsades per les persones treballadores de 
les empreses del nostre municipi. 
 
12. Lluita contra la xacra de l’economia submergida, solucionant i denunciant 
els problemes dels falsos autònoms i autònomes, el treball sense contracte, la 
precarietat dels sectors feminitzats i l’explotació de les màfies envers la 
immigració sense papers en el món del treball. 
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13. Creació d’una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a 
través de les empreses privades i la contractació pública en empreses públiques, 
serveis remunicipalitzats, etc. 
 
14. Suport i assessorament a joves en situació d’atur o precarietat a través 
dels diferents serveis dels quals disposa l’Ajuntament. Orientació personalitzada 
i no paternalista. Creació de la figura d’un orientador/a laboral per a joves.  
 
15. Suport a aquells col·lectius i grups de joves que treballin per la reivindicació 
dels drets laborals del jovent. 
 
16. Impuls dels Serveis d’Integració Laboral (SIL) amb la finalitat d’afavorir la 
inclusió de les persones amb diversitat funcional en l’àmbit laboral. Impuls de  
Programes d’Inserció Laboral (PIL) específics per a les persones afectades 
per malalties mentals.  
 
17. Estudi d’actuacions i suport públic a empreses que s’estiguin plantejant 
deslocalitzar la seva activitat o tancar. Recerca de vies alternatives per a 
mantenir l’activitat al municipi o a la comarca.  
 
18. No a la requalificació de terrenys industrials com a immobiliaris i 
renúncia de grans empreses del comerç i la distribució que a mitjà termini 
eliminen ocupació. 
 
19. Foment d’un model de turisme local centrat en el patrimoni natural i 
cultural. Pla d’aprofitament turístic sostenible dels espais naturals i del paisatge 
(Immersió a Masia Blanca, servei de guiatges, etc.). Per tant, apostem per la 
promoció d’un canvi de model turístic respectuós amb els límits paisatgístics de 
l'entorn, no extractiu ni estacional. 
 
20. Creació d’un Consell Assessor de Turisme (amb tots els agents 
representats) que defineixi quin ha de ser el model turístic del municipi i 
l’aplicació de la taxa turística i la taxa ecològica. 
 
21. Treballarem per aconseguir la Certificació Biosphere com a destí turístic 
sostenible. 
 
22. Posada en valor del patrimoni, impuls d’obertura de cases de turisme rural 
com a alternativa turística i desestacionalitzadora. 
 
23. El Nou Tabaris que surti del Fons Feder, ha de ser una referència com a 
Centre de Negocis i Symposiums. 
 

24. Un model de vila del segle XXI, avançant cap a una Smart City, i utilització 
dels models de Big Data, per prendre decisions.  
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3. Ecologia, model energètic i sostenibilitat 
 
Creiem en un model energètic basat en les energies renovables i en la 
sostenibilitat a fi de reduir costos energètics públics i privats. Així mateix, 
apostem per promoure una vila saludable amb l’increment d’espais oberts 
perquè els ciutadans els gaudeixen, donant valor i coneixements el patrimoni 
natural que tenim. 
 
 
Propostes d’acció política 
 
1. Pla de xoc per a la reducció de residus: intensa campanya d’educació 
ambiental per assolir uns alts nivells de recollida selectiva i reducció de residus. 
Lliurament del material i la informació necessàries a tota la població i grans 
productors (bosses compostables, cubells de brossa orgànica, etc.). 
  
2. Foment l’autocompostatge de la fracció orgànica i les restes vegetals en 
els habitatges amb jardí o pati, facilitant un compostador casolà i la trituració de 
les restes de l’esporgada. 
 
3. Aprovació d’un Pla Local de Residu Zero que faci prevaldre el reciclatge, la 
reutilització i la recuperació. 
 
4. Estudi de viabilitat recollida porta a porta residus municipals i si s'escau 
inici de la seva implementació. 
 
5.  Facilitació de la reutilització de mobles i estris de segona mà i la 
recuperació de materials. 
 

6. Millora de la recollida de residus en determinades zones de la Vila, amb 
especial atenció als barris marítims i a les urbanitzacions.  
 

7. Regeneració de les platges. Gestió de la neteja i estudi global sobre el litoral. 
 
8. Elaboració d’un Pla de transició energètica municipal a fi  d’avançar cap a 
un model basat en l'autoproducció d'energies renovables amb plaques solar 
i biomassa en edificis públics, o el subministrament procedent d’empreses 
cooperatives que generen energia renovable. Municipalització de la xarxa de 
transport i distribució de l'energia. 
 
Millora de l’eficiència i l’estalvi energètic als edificis i equipaments municipals, 
així com a les llars i establiments comercials i de serveis del municipi mitjançant 
la realització d’auditories energètiques i la implementació de les mesures que 
se’n derivin. Promoció de la rehabilitació d’edificis per tal de millorar la seva 
qualificació energètica.  
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9. Estudi de la viabilitat de la construcció d’una central de producció de calor 
(distric heating) a la zona escolar que pugui alimentar els sistemes de 
climatització dels diferents equipaments existents. 
 
10. Incentius en la rehabilitació amb criteris d’estalvi energètic i eficiència 
dels habitatges construïts. 
 
11. Promoció d’auditories energètiques en el petit comerç local i impulsar-ne 
les mesures d’estalvi. 
 
12. Increment del nombre de la xarxa de carril bici, en el si del nucli urbà i 
per connectar el nucli amb les urbanitzacions, i impuls del vehicle elèctric 
tant en l’àmbit públic com en el privat. 
 
13. Impuls d’un pla d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua que permeti 
l’autoabastiment amb  recursos propis a mitjà termini, establint si cal, límits en el 
creixement urbanístic. 
 
14. Millora del sistema de sanejament i de recollida d’aigües pluvials per 
evitar inundacions i contaminació. 
 
15. Creació d’un centre dedicat a l’Educació Ambiental. 
 
16. Foment de la tinença responsable dels animals, a més d’incidir amb 
campanyes per incrementar la recollida d’excrements. Creació de més espais 
per a gossos. 
 
17. Millora de les condicions de la gossera municipal. Col·laboració amb les 
entitats protectores dels animals en el desenvolupament de les polítiques 
públiques en aquest àmbit. 
 
18. Control d’espècies invasores, afavorint les espècies autòctones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa d’Acció Política – Eleccions municipals 26 de maig del 2019 
 

 

  13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ A LES PERSONES I 
COHESIÓ SOCIAL 
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4. Serveis Socials 
  

En la lluita contra la pobresa i l’exclusió social cal defensar la consolidació dels 

drets socials, frenant el discurs estigmatitzador i culpabilitzador que transfereix a 

les persones la responsabilitat de les seves situacions vitals. No es poden trobar 

solucions individuals a problemes estructurals. Per aquest motiu, l’Ajuntament, 

com administració més propera a la ciutadania, ha d’adoptar mesures i marcar 

prioritats a diferents nivells. 

 

Així doncs, pel que fa a la provisió de serveis bàsics, des de Recuperem El 

Vendrell apostem per una nova reorganització del sistema de serveis i 

prestacions socials, seguint els objectius que s’apunten a continuació. Aquests 

objectius tenen en compte un marc normatiu que necessàriament cal modificar. 

El pressupòsit de partida de Recuperem El Vendrell és que els equipaments i 

serveis són béns comuns de la població, no pas recursos de l’administració. Per 

tant, és dret i responsabilitat de la societat el fet de participar en la gestió dels 

recursos i serveis que l’afecten en la seva quotidianitat.  

 

L’objectiu polític en aquesta àrea és també el de posar fre a la privatització i 

deixar fora el sector mercantil (empreses privades, multinacionals, grans 

fundacions privades, etc.), és a dir, impedir la mercantilització dels serveis socials 

i subvertir les dinàmiques neoliberals quan l’administració local és la responsable 

de proveir qualsevol servei públic. 

 

No són els serveis socials dirigits a la població vulnerable els que han d’acabar 

amb la pobresa i la creixent desigualtat. En aquest sentit, cal anar més enllà del 

discurs i la pràctica assistencialista. Les pràctiques assistencialistes i 

infantilitzadores de la pobresa generen una sospita permanent de parasitisme 

social que no fan més que alimentar els discursos xenòfobs i criminalitzadors, 

com hem vist al municipi al llarg dels darrers anys. 

 

 

 Propostes d’acció política 
 

1. Potenciació dels serveis socials del municipi, millorant la dotació 

pressupostària i ampliant la plantilla de l’equip bàsic per disminuir les ràtios dels 

seus professionals, equiparant també les condicions laborals dels treballadors 

dels serveis socials per tal d’erradicar les múltiples i arbitràries realitats laborals 

entre el personal públic contractat. 

  

2. Creació d’espais de participació i debat veïnal per definir prioritats, objectius 

i projectes necessaris en l’àmbit dels serveis socials municipals, reforçant el 
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treball comunitari amb partides pressupostàries específiques. Repensar el Pla 

de Barris amb més participació del veïnat, especialment als barris més 

necessitats. Estudi de la incorporació de les urbanitzacions al Pla de Barris.  

  

3. Desenvolupament d’un programa de treball en xarxa i interdisciplinari 

entre els diferents serveis de l’àmbit de la salut, els serveis socials i l’educació. 

  

4. Creació d'una Oficina per a la Igualtat i la No Discriminació i 

desenvolupament d’un Pla d’Igualtat. 

  

5. Aprovació d’un codi ètic d'atenció a les persones per evitar pràctiques 

clientelars, així com el distanciament entre l'administració i la persona usuària, 

incorporant la perspectiva de gènere. 

 

6. Municipalització de la gestió dels serveis i recursos adreçats a les 

persones, limitant-ne l’externalització. En cas d’obrir concursos, introducció de 

clàusules contra la precarietat laboral (salari mínim de 1250€/mes, jornada 

laboral de 35 hores, etc.) i de caràcter social, a fi de potenciar les iniciatives de 

l’economia social i cooperativa, apostant per les cooperatives de treball en la 

provisió de serveis sota control i organització ciutadana. 

 

7. Estudi de la creació de serveis municipals de treballs de cures i atenció 

domiciliària a través de bosses de persones en situació d’atur o sense prestació, 

per atendre infants, gent gran, persones dependents, realització de tasques de 

neteja, manteniment de la llar, etc. a través de la mediació o contractació directa 

per part de les administracions locals. 

 

8. Disposició d’ajudes municipals estables (gratuïtat transport públic, servei de 

menjador, etc.) per assegurar a les persones en situació de pobresa els mínims 

necessaris per viure amb dignitat. 

  

9. Garantia de l’exercici dels drets de les persones en situació irregular. 

 

10. Millora dels serveis d'acollida per a nouvinguts amb més recursos i 

revisant els protocols d'atenció i assessorament. 

  

11. Reclamació dels incompliments de la Generalitat respecte a la llei de la 

dependència. 
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5. Educació 
  

La diagnosi que es pot fer de l’educació al Vendrell es caracteritza per la 

segregació escolar (existència de centres educatius guetificats), l’elevat índex de 

fracàs escolar, l’abandonament educatiu prematur, el decreixement de la taxa 

d’escolarització de 0-3 anys, la limitada diversificació d’oferta formativa en 

formació professional, el dèficit en l’oferta d’estudis encarada a cobrir les 

mancances del baix nivell educatiu de la població, la manca d’una política de 

beques per donar cobertura a les necessitats dels infants i adolescents que viuen 

en famílies en situació de pobresa, l’escassa participació de les famílies en els 

consells escolars dels centres i del municipi, etc. Per aquest motiu, entenem que 

el dret a l’educació ha d’adoptar, entre altres coses, una perspectiva integral, 

basada en l’equitat educativa, la lluita contra la segregació escolar i la 

participació activa de la comunitat educativa. 

  

La millora de l’educació al nostre municipi és un dels objectius principals d’aquest 

projecte polític. Aquesta millora s’ha de desenvolupar des d’una perspectiva 

global, desplegant la idea de Ciutat educadora al municipi, fet que requereix la 

implicació de tota la comunitat educativa, integrada  per totes les persones i les 

institucions que intervenen en el procés educatiu (alumnes, famílies, professorat, 

serveis educatius, Administració autonòmica, ens locals, entitats, etc.). Per tant, 

l’educació ha de ser concebuda des d’una perspectiva àmplia i des de la 

coresponsabilitat. Difícilment altres administracions podran suplir abordatges 

plenament integrats al territori sense la intervenció dels governs locals. Així 

doncs, en l’àmbit de les polítiques locals en matèria d’educació plantegem les 

propostes següents: 

  

 
Propostes d’acció política 
  

1. Manteniment d’un nombre adequat de places d’escoles bressol, flexibilitzant 

l’oferta educativa per tal d’adaptar-la a les necessitats de les famílies i introduint 

mecanismes de preus públics variables de les quotes (tarifes socials) per facilitar 

l’accés de les famílies amb menys recursos. 

  

2. Establiment d’una política de beques menjador amb els recursos necessaris 

per assegurar que tots els infants i adolescents que ho necessitin tinguin garantit, 

en el marc dels centres educatius, el seu dret a una alimentació adequada cada 

dia de la setmana. 

  

3. Finançament dels programes de socialització i reutilització de llibres i 

material escolar per fer que siguin efectivament gratuïts. 
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 4. Promoció i aplicació del principi d’escolarització equilibrada com a eix de 

tota la planificació educativa (reserva de places, gestió de la matrícula viva, 

ampliació de ràtios, etc.). 

  

5. Promoció i foment de polítiques compensatòries en aquells centres que 

concentren alumnat amb més dificultats (programes d’innovació escolar, 

aliances per l’èxit educatiu, etc.). 

  

6. Incorporació d’un servei municipal d’educació social a les escoles i 

instituts del municipi per combatre el fracàs escolar i l’abandonament educatiu 

prematur. Promoció de programes d’atenció social i reforç per als alumnes amb 

situació de risc. Promoció de l'escola inclusiva potenciant, més enllà del que 

ofereix el Departament d'Ensenyament, la figura dels vetlladors. 

  

7. Paralització de l'externalització dels serveis educatius complementaris 

(menjador, neteja, manteniment dels equipaments, etc.). 

 

8. Aprovació d’un pla de beques d’accés a estudis superiors destinats per a 

joves en situació de risc. 

  

9. Garantir que tots els nens, nenes i joves de la ciutat tinguin accés a un lleure 

educatiu de qualitat mitjançant una oferta assequible i una política de beques 

adequada, en especial, durant les vacances escolars. 

  

10. Promoció de polítiques de formació mitjançant una oferta per a joves i 

adults àmplia i variada, compensatòries de les mancances formatives de la 

població i vinculada amb els serveis d’ocupació del municipi. Impuls de la 

formació professional dual, així com una oferta adequada a les veritables 

necessitats de llocs de treball de la comarca. 

  

11. Promoció de la transformació del Vendrell com a ciutat educadora. Activitats 

extraescolars inclusives. Obertura dels patis escolars. L'educació ambiental 

com a eina de canvi d'hàbits i actituds vers el medi urbà i natural, per un municipi 

net i agradable. Seguiment i impuls del projecte ‘Escoles verdes’. 

  

12. Canvi del model de l'ensenyament musical municipal per fer-lo 

accessible al conjunt de la població. Implantació del  programa "Un infant, 

un instrument" als centres educatius. 

  

13. Regulació i promoció del Consell Escolar Municipal com a veritable òrgan 

de govern en relació amb la presa de decisions sobre els temes d’educació. 
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6. Salut 
  
Malgrat que els municipis no tenen competències en l’àmbit de la sanitat, sí que 

es poden atendre i reclamar necessitats vinculades amb la salut de les persones: 

transport adaptat, demanda d’especialitzacions mèdiques absents a l’hospital 

comarcal, etc. Així mateix, els municipis es poden implicar en la lluita per la 

millora dels serveis sociosanitaris enfront d’un model que ha prioritzat la 

privatització i degradació del sistema. 

 

Defensem un sistema de salut que abasti totes les fases i circumstàncies de la 

vida, des de la infància a la vellesa, passant per la prevenció de la malaltia, les 

cures sociosanitàries i la disposició de tots els mitjans per garantir una mort 

digna. 

 

Al mateix temps, defensem tots els drets dels i de les treballadores de la sanitat 

i ens comprometem a lluitar contra un model sanitari basat en un mercat de 

relació de comprador-proveïdor teixit des de fa 30 anys. Un model que ha anat 

elaborant-se com una xarxa de centres de gestió privada, la qual ha suposat un 

clar augment de la riquesa d'empreses, privatitzacions encobertes i el tancament 

de molts serveis i centres sanitaris i sociosanitaris. 

  

 
Propostes d’acció política 
  

1. Diagnòstic de les necessitats sanitàries de la població i establiment d’un 

sistema de recollida de suggeriments per a la millora dels serveis i equipaments 

del municipi. 

  

2. Promoció de la medicina preventiva amb la realització de sessions formatives 

i la potenciació d'hàbits saludables, sobretot entre la població jove. 

  

3. Requeriment de la incorporació d'una Unitat de Cures Intensives (UCI), 

tenint en compte la ràtio de la població resident a la comarca i el gran nombre de 

patologies presents al nostre Hospital que necessiten aquests serveis. 

  

4. Exigir l’atenció domiciliària de diverses patologies, facilitant els tractaments 

en els domicilis, sobretot pel que fa a la gent gran, infeccions agudes i cròniques 

amb tractament antibiòtic endovenós, pacients amb empitjorament de malalties 

cròniques, com la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar crònica, pacients 

amb insuficiència respiratòria crònica que requereixen  ventilació mecànica, 

pacients amb nutrició enteral i parenteral, etc. 
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5. Reconeixement, visibilització i desenvolupament de protocols específics 

en casos de malalties minoritàries. Treball conjunt entre l’Ajuntament i 

l’Hospital del Vendrell.  

  

6. Impuls de la creació d'agrupacions de persones usuàries de la sanitat i 

suport a les associacions de malalts i familiars. Creació de Consells de salut 

amb capacitat executiva i participació directa. 

 

Exigència de la figura de la treballadora comunitària en els Centres Sanitaris, així 

com psicòlegs i tots aquells professionals que configurin un equip interdisciplinari 

per atendre les demandes de la comunitat, vehiculades per les assemblees 

(Consell de salut). Cal garantir una bona coordinació entre el Departament de 

Salut i les institucions municipals. 

 

7. Creació d’un servei d’assistència psicològica municipal vinculat als serveis 

socials, en col·laboració amb els Centres de Salut Mental que ofereixen els seus 

serveis a l’Hospital del Vendrell i els CAP. Coordinació dels serveis d’assistència 

psicopedagògica a les escoles i instituts amb les pròpies de l’Ajuntament. 

 

8. Foment de l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls 

d’iniciatives a les escoles i des del mateix ajuntament. Una iniciativa que afecta 

a tots els actors és el programa Salut i Escola (ensenyament, salut, Ajuntament). 

  

9. Creació de centres de joves de salut sexual i reproductiva. Estendre la 

informació sobre mètodes anticonceptius no agressius. Cal incidir de forma 

prioritària en el vessant del gaudi i de les relacions sexoafectives sanes. Treballar 

també en la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de transmissió 

sexual i la SIDA, oferint un servei d'assessorament i informació sobre sexualitat 

des de les institucions sanitàries del municipi. 

 

10. Atenció als dèficits sanitaris del municipi (CAP, Hospital Comarcal) en 

col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat. 

  

11. Treballar perquè la salut als nostres municipis sigui superadora de la 

pràctica androcèntrica i patriarcal i, per tant, encaminada a desenvolupar 

noves conceptualitzacions i metodologies per la comprensió, la prevenció i la 

cura de la salut de les dones. 

 

12. Suport de mediadors interculturals i treballadores socials que puguin 

ajudar en la detecció de problemes socials i sociosanitaris i en la resolució de 

conflictes assistencials i socials a causa de les diferències culturals o religioses. 
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13. Promoció i suport de projectes comunitaris en el camp de la salut mental. 

 

 

7. Gent gran 
  

Els indicadors objectius del grau de satisfacció de les persones grans amb el seu 

entorn familiar, veïnal i municipal tenen molt a veure amb la disponibilitat 

econòmica de les seves pensions i els serveis socials destinats a atendre les 

seves necessitats. En aquest sentit, el Vendrell disposa de pocs equipaments 

destinats a les persones grans, a l’hora que els serveis i les activitats 

socioculturals programades mai han aconseguit la seva implicació mentre el 

treball en xarxa entre entitats no sempre contempla la perspectiva 

intergeneracional.  

 

Finalment, el col·lectiu de la gent gran ha estat víctima, a causa de les retallades 

socials, de greus retrocessos pel que fa a la dotació de serveis d’assistència 

domiciliària, desatenent situacions de dependència d’una franja d’edat molt 

àmplia on es poden trobar moltes persones amb serioses dificultats pel que fa al 

desenvolupament d’una vida autònoma. 

  

  

Propostes d’acció política 
  

1. Impuls de polítiques comunitàries d’atenció a la dependència i de 

solidaritat veïnal, amb una atenció especial a la gent gran. 

  

2. Garantia d’un envelliment digne millorant i reforçant tots els serveis a 

domicili (personals, a la llar, menjar a domicili, socialització comunitària). 

Augment de la plantilla d’ajut a domicili amb jornades completes i millores 

salarials a través d’un procés de remunicipalització del servei. 

  

3. Creació d’un catàleg actualitzat de serveis a la gent gran, augment de 

l’assessorament en aquest àmbit i seguiment de la gent gran que visqui sola. 

  

4. Creació d’un Consell Municipal de la gent gran que potenciï la gestió 

participativa de nous serveis per poder adaptar-se als nous perfils de gent gran, 

potenciant el treball en xarxa amb altres entitats i els programes 

intergeneracionals, trencant així l’aïllament social que sovint es dóna en els 

col·lectius de persones d’edats avançades. 

  

5. Reducció de l’IBI als habitatges on hi hagi empadronades persones grans 

amb pensions mínimes.  
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6. Creació d’una Borsa de Pisos protegits destinats a persones grans 

dependents. Implantació d’un model de pisos protegits compartits, on puguin 

conviure persones grans i joves emancipats, com el que existeix en altres 

poblacions catalanes, com ara Vic. 

  

7. Creació d’un nou centre de dia municipal situat al nucli del municipi i finalitzar 

el Casal Avis del Tancat, cedits i autogestionats per associacions de gent gran, 

amb el suport de l’ajuntament. 

  

 

8. Feminisme i alliberament LGTBI 
  

Actualment vivim un ressorgiment del patriarcat que ha reaccionat contra la força 

d’un moviment feminista que s’ha estès arreu, adoptant noves formes d’opressió 

menys visibles que la violència masclista, que continua sent una xacra contra la 

llibertat de les dones. Al mateix temps, una dècada de crisi i austeritat no ha fet 

més que agreujar la situació socioeconòmica de les dones, amb l’increment de 

la feminització de la pobresa. A fi de treballar contra les desigualtats sexe-

gènere, es proposen diferents accions polítiques en l’àmbit municipal. 

 

L’alliberament LGTBI i la defensa dels drets de les persones LGTBI ha de ser un 

eix fonamental de la nostra lluita contra les desigualtats. Aquesta lluita s’ha 

d’enfocar, no com una qüestió sectorial, sinó d’acord amb la defensa dels drets 

de les persones LGTBI, amb una perspectiva interseccional, és a dir, tenint en 

compte que les persones LGTBI estem travessades per múltiples identitats de 

gènere, (ètnia, classe social, edat, origen, a l’hora que tenim capacitats diferents 

i vivim en contextos diversos), i a través de la lluita contra l’heteronormativitat i el 

binarisme sexual. 

 

  

Propostes d’acció política 

  

1. Impuls del feminisme com a eix d'actuació transversal de totes les polítiques 

públiques. 

 

2. Creació d’una regidoria de feminismes i drets LGBTI, que treballi 

específicament la qüestió de la transversalitat de gènere en les polítiques 

públiques, compti amb personal tècnic i amb pressupost propi i posi l’èmfasi en 

implementar de forma efectiva mesures contra la discriminació del col·lectiu 

LGBTI. 

 

3. Redacció d’un nou Reglament municipal per a la igualtat de gènere. 
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4. Orientació personal i familiar en els àmbits sociosanitari, laboral i legal de 

forma especialitzada i específica per l'apoderament del col·lectiu LGBTI, així 

com l'assessorament individual a persones LGBTI en punts específics, 

especialitzats i permanents. 

  

5. Reforç i dotació de recursos específics el protocol d'actuació davant la 

violència masclista: circuits d'intervenció que posin al centre a la persona que 

hagi estat víctima de la violència masclista, els/les seus/ves fills/es i el seu 

benestar. Creació d'un servei SIAP contra la violència masclista. 

  

6. Assegurar serveis municipals que afecten especialment a col·lectius de 

dones més vulnerables (immigració, violència de gènere, etc.). 

 

7. Creació d’un Protocol de prevenció, detecció i atenció davant de 

situacions de violències sexuals als espais públics d’oci per Festes Majors, 

Festivals, Concerts, Carnavals, etc. 

  

8. Creació d’una taula de drets sexuals i reproductius a fi de vetllar pels drets 

de les dones i el col·lectiu LGBTI. 

   

9. Desenvolupament de campanyes de sensibilització i prevenció de la 

violència masclista i contra el col·lectiu LGBTI. 

 

10. Increment del nombre de carrers amb noms de dona a fi de recuperar la 

memòria històrica del feminisme. 

 

 
9. Cultura 
  

La ideologia imperant a les institucions tendeix a fer de la cultura un component 

més de l’oferta de la ciutat; d’aquesta manera, la cultura esdevé una mercaderia 

subordinada al seu valor de canvi per a l’oci i el turisme. Des de Recuperem El 

Vendrell entenem que les polítiques culturals han d’anar dirigides a establir línies 

d’actuació paral·leles i complementàries amb sectors com l’educació i els serveis 

socials.  

 

La potencialitat del sector cultural al Vendrell s’hauria de mesurar en els beneficis 

socials a mitjà i llarg termini. A més a més, alliberar la cultura com a principal 

objectiu de fer esdevenir el ciutadà agent actiu de la vida cultural de la vila, no 

des de la passivitat del consumidor d’un producte, sinó com a individu que 

participa lliurement i crítica de la realitat cultural del seu entorn. 
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L’Ajuntament del Vendrell ha de garantir que les propostes culturals no 

esdevinguin productes de consum només a l’abast d’aquells sectors que en 

puguin assumir els costos. Així, s’haurien d’estudiar mecanismes de 

compensació de costos i establir mesures de tarifació social per tal que tothom 

pugui participar de la vida cultural del Vendrell. 

 

  

Propostes d’acció política 

  

1. Cerca d’un model d'activitats culturals dinàmic, accessible i divers: 

potenciar especialment l'accés a la cultura entre aquelles persones o col·lectius 

que hi tenen un accés més restringit. 

  

2. Treballar per incentivar la participació ciutadana en la vida cultural del 

municipi,  ja sigui facilitant-ne l’accés (econòmic i temporal), com repensant els 

continguts i les accions complementàries a les accions culturals (plans educatius, 

per exemple). 

  

3. Ruptura amb el model de consum cultural, tot treballant en la participació 

cultural ciutadana i obrint els equipaments a les entitats culturals del poble 

perquè esdevinguin centres generadors de cultura, no només espais on 

consumir cultura. Facilitació de l’accés als equipaments culturals del 

municipi a col·lectius i associacions. 

  

4. Realització, amb la participació del teixit associatiu, d’un Pla d’equipaments 

culturals, que haurà de prioritzar els dèficits principals i de més urgència a l’hora 

de fer-ne el desplegament. En aquest sentit, s’impulsarà, si escau, la creació de 

nous equipaments. 

  

5. Treballar per reformar les instal·lacions de l'antic cine-teatre Brisamar de 

Coma-ruga per tal de poder oferir un espai cultural de qualitat als nostres barris 

marítims i pugui ser gestionat pels mateixos veïns. 

  

6. Potenciació de les arts plàstiques per a diferents franges d’edat mitjançant 

la creació d’espais on fomentar-les, tenint com a punt neuràlgic l’Escola d’Art. 

  

7. Habilitació d’aules d’estudi públiques en els equipaments culturals 

municipals. 

  

8. Promoció d’un Projecte d’obertura de centres cívics durant la nit a fi 

d’impulsar activitats d’oci nocturnes per a joves a través de projectes concrets. 
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9. Promoció de la construcció d'una Biblioteca Local a la zona del Tancat – 

Mas d'en Gual, així com l’obertura de les biblioteques escolars dels centres 

educatius durant l’horari extraescolar. 

  

10. Promoció de l’experimentació de noves institucions (espais 

autogestionats) i noves pràctiques d’economia cultural cooperativa. 

  

11. Foment d’un model de festes i fires municipals participatiu, sostenible i 

innovador, que garanteixi l’accés de tota la població. Replantejar les fires des 

d’una òptica intercultural i integradora (creació d'eines i condicions perquè les 

mateixes entitats ho facin possible). 

  

12. Impuls d’una Fira de la Música al Carrer, capaç d’integrar tots els gèneres i 

la creativitat musical de la comarca, així com un festival de ciència i filosofia. 

  

13. Potenciació de la realització d’activitats culturals al carrer. 

  

14. Treballar perquè la llengua catalana sigui una eina d’integració social i 

vehicle de cultura. 

  

15. Recuperació de la memòria històrica del municipi i eliminació de vestigis 

franquistes que encara puguin continuar a la vila. 

 

16. Aposta per la interculturalitat. Revisió a fons de tota la política municipal 

cultural, incorporant totes les cultures existents dins del municipi, fent-les visibles 

i donant suport a la creació i recerca de talent en el conjunt de les arts 

escèniques. 

 

17. Desenvolupament d’iniciatives de coneixença i intercanvi cultural, 

generant esdeveniments o espais permanents destinats a aquesta finalitat. 

Potenciació de les entitats de difusió de cultures o ètnies minoritàries al municipi. 

 

18. Revisió del projecte del Vendrell Capital de la Cultura Catalana 2020. 
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10. Bon govern 
 
Volem un Ajuntament obert al ciutadà, transparent, participatiu, que sigui 

accessible i pròxim al ciutadà, amb una gestió pública dels serveis amb un alt 

nivell d’eficiència, evitant duplicitats, fent un seguiment acurat i incorporant 

criteris ètics i de transparència en la contractació pública, assegurant que totes 

les despeses tinguin com a objectiu final el bé de les majories socials del 

Vendrell, incorporant, a més, una fiscalitat progressiva. 

 
Propostes d’acció política 

1. Auditories ciutadanes i tècniques per analitzar els comptes i la gestió de 

tots els organismes municipals. Les auditories ciutadanes han de permetre saber 

com s'estan recaptant i gastant els recursos públics, així com exigir transparència 

als comptes municipals. 

2. Creació d’una Oficina de control de contractes, sense dependència de 

l’acció política i que permeti que es faci un control exhaustiu dels contractes.  

3. Transparència total en la gestió municipal, desglossament dels pressupostos 

i agilitat i rigor en la resposta a les sol•licituds d’informació. Difusió de les 

decisions del ple, especificant el posicionament de totes les forces polítiques amb 

representació.  

4. 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. 

L’agenda dels regidors serà pública. 

Així mateix, difusió de manera periòdica i actualitzada de tota aquella 

informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, 

econòmica, pressupostària i estadística de les empreses municipals que es 

consideri rellevant. 

5. Municipalització dels serveis públics. Per a la millora del servei i 

l’abaratiment dels costos, municipalització de la neteja viària i la recollida de 

residus, les piscines, els serveis de cures, etc. En els casos que no sigui possible 

la municipalització del servei, control rigorós del compliment dels contractes i de 

les condicions laborals dels treballadors. Foment de la supervisió popular del 

funcionament dels serveis. 

6. Inclusió de clàusules socials i ecològiques als contractes públics. 

Establiment de pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. 
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7. Desconnexió fins als límits possibles de l’entramat financer. L’Ajuntament ha 

de començar a treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i 

popular. 

8. Creació d’un Codi ètic de Bon Govern i de Conducta tant pels càrrecs 

electes com pels tècnics de l’Ajuntament. 

9. Impuls d’un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i 

mitjans públics, incloent-hi eventuals vehicles oficials, regals institucionals i 

convits institucionals. Supressió de les targetes de crèdit de què gaudeixin 

càrrecs institucionals o organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i 

despesa dels viatges oficials. 

10. Creació del Reglament i de la  figura del Defensor del Ciutadà. 

11. Mesures per millorar el SAC (Servei Atenció al Ciutadà) amb un 

seguiment estricte perquè totes les instàncies rebin resposta en temps i forma. 

12. Conjunt de mesures de fiscalitat progressiva en impostos, taxes i preus 

públics. Ajust al màxim els preus i les taxes públiques a la renda dels individus. 

Foment d’una despesa pública austera -entesa com el màxim aprofitament dels 

recursos comuns- i fi de la despesa associada a grans projectes sense cap mena 

de rendibilitat ni econòmica ni social. 

13. Aprofitament de la Llei de Serveis Socials per aplicar bonificacions a l’IBI 

en funció de la renda, introduint quan sigui possible criteris socials i de gènere, 

com les famílies monomarentals i monoparentals. 

14. Estudi de la introducció de l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb 

major valor cadastral i apujar-lo al màxim possible per millorar-ne la 

progressivitat. 

15. Modificació del codi de situació de les empreses per a incrementar l’IAE 

al màxim, atès que és un impost que només paguen les empreses que facturen 

més d’un milió d’euros. 

16. Ús de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(IIVTNU) per gravar l'especulació i evitar que es converteixi en una càrrega 

afegida en cas de desnonament. Aplicació d’un tipus més alt de gravamen en 

les compra - vendes del tram de 0 a 5 anys. 

17. Taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, un incentiu per 

millorar la quantitat i qualitat del reciclatge. Introducció del pagament per 

generació de manera que qui menys recicli més pagui. Introducció de criteris de 

recollida en comerços que beneficiïn els petits comerços i gravin més fortament 

a les grans i mitjanes superfícies. 

18. La taxa pel subministrament d'aigua ha d’incentivar l’estalvi i ser la més 

progressiva possible en funció del consum. Eliminació dels consums mínims de 
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la taxa que desincentiva l’estalvi i en fomenta el malbaratament. Fer que els 

trams de consum siguin el més progressius possibles evitant que la gran majoria 

d’habitatges estiguin al primer tram. Evitar sobrecarregar la part fixa de la taxa 

(quota de servei). 

19. Supressió o rebaixa de les taxes sobre serveis essencials, ja que són 

ingressos que no tenen en compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes i, 

per tant, tenen una afectació més gran a qui menys té, quan no sigui possible 

aplicar la fiscalitat progressiva. 

20. Revisió de la situació de tots els edificis municipals, per si cal treballar en 

una redistribució dels espais amb l’objectiu de donar major comoditat al 

ciutadà i als treballadors i treballadores municipals. 

21. Nou model de seguretat basat en una policia de proximitat, la mediació i 

la prevenció dels conflictes des d’una perspectiva comunitària. Creació d’una 

Taula de seguretat, formada per representants de la societat civil, els cossos 

policials i l’Ajuntament, des de la qual es treballarà per assolir polítiques que 

abordin la seguretat de manera àmplia i efectiva. 

Estudi de l’increment de la presència policial a les urbanitzacions i als barris 

marítims.  

 

11. Participació ciutadana i associacionisme 
 

El foment i acompanyament en els processos de participació ciutadana és 

essencial per tal de potenciar l’empoderament col·lectiu i generar espais de 

democràcia deliberativa i directa que desbordin els límits de la representativitat 

institucional. 

La democràcia representativa mostra un seguit de mancances i insuficiències 

que molt sovint suposen un greu i creixent distanciament entre l’activitat de la 

institució i la voluntat de la ciutadania. La supeditació del poder polític als 

interessos del poder econòmic, la professionalització de la política, les 

dinàmiques clientelistes o la manca de transparència institucional són, 

segurament, alguns dels exemples més evidents. Des de Recuperem El Vendrell 

apostem per la superació d'aquest model i el desenvolupament d’un 

aprofundiment democràtic capaç de generar dinàmiques d’autoorganització, 

empoderament i coproducció de projectes i iniciatives. 

Per tal d’iniciar el camí cap a aquest aprofundiment democràtic, s’han de tenir en 

compte i abordar diversos elements. Per una banda, és necessari desenvolupar 

una normativa que reguli l’activitat participativa del municipi. Una normativa que 

ha de sorgir del consens de la mateixa ciutadania i que ha d’esdevenir una eina 

útil per a definir els canals i les vies de comunicació, deliberació i presa de 

decisions amb les quals disposen els vendrellencs i les vendrellenques. 
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Per altra banda, cal treballar per a incorporar la perspectiva participativa a tots 

els departaments municipals. És a dir, que es contemplin mecanismes de 

participació en totes les iniciatives rellevants impulsades des de l’administració 

local, sempre que sigui tècnicament possible. 

El tercer element a tenir en compte és l’heterogeneïtat de la població del 

municipi. Aspectes com el gènere, l’edat, la classe social o l’origen poden derivar 

en desigualtats a l’hora de participar, és per això que des del consistori cal ser 

especialment curosos a l’hora de generar una comunicació i una metodologia 

que facilitin la participació d’aquells col·lectius que generalment compten amb 

més dificultats a l’hora d’incidir en la vida comunitària del Vendrell.  

L’últim aspecte que volem destacar és el fet que la iniciativa participativa no ha 

de néixer necessàriament del consistori. Cal tenir sempre les portes ben obertes 

a espais i processos proposats per la mateixa ciutadania. En aquests casos, el 

paper de l’administració ha de fonamentar-se en l’acompanyament i el suport 

d’aquestes iniciatives, així com el d’oferir els recursos tècnics que siguin 

necessaris per a la viabilitat de la iniciativa.  

Adoptem el compromís de treballar activament per tal de fomentar la participació 

ciutadana i impulsar la creació d’un teixit associatiu ric i dinàmic. Per aconseguir-

ho, és necessari el desenvolupament de programes destinats a generar interès i 

implicació envers els afers públics. Considerem important que l’ajuntament, a 

través de la regidoria de participació, incideixi en els processos socialitzadors per 

tal d’estimular el diàleg, la cooperació i les formes democràtiques de presa de 

decisions.  

 

Propostes d’acció política 

1. Desenvolupament d’una participació ciutadana de qualitat, rellevant (útil 

per a transformar la realitat) amb uns límits dels àmbits subjectes a la 

participació predeterminats i retorn a la ciutadania. Els processos 

participatius requereixen planificació, preparació i temps per a desenvolupar-los. 

És necessari també el desenvolupament d’una tasca comunicativa adequada i el 

desplegament de metodologies diverses (presencials i virtuals) per possibilitar la 

participació a tothom que en vulgui prendre part. 

2. Aprovació del Reglament de participació ciutadana. El Reglament de 

participació ciutadana ha de tenir la finalitat de desenvolupar d’una manera 

detallada els diversos mecanismes de participació ciutadana, regularitzant-ne 

l’ús i definint els aspectes tècnics. Incorporació de la participació ciutadana al 

desenvolupament del Reglament. 

3. Realització d’activitats i tallers a les escoles i instituts que tinguin com a 

finalitat la transmissió de valors democràtics i del dret a participar en la 

presa de decisions, foment de la tolerància, la igualtat i el respecte. Aquesta 
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mena d’activitats han de tenir un caràcter eminentment pràctic per tal que els 

nens i les nenes desenvolupin un posicionament actiu envers els conflictes i 

comprenguin que ells poden incidir i transformar el seu entorn.  

4. Creació de Consells d’infants i adolescents, a través dels quals es puguin 

promocionar hàbits de participació i, a la vegada, esdevinguin espais efectius 

d’expressió de les necessitats i propostes dels infants i adolescents del Vendrell.  

5. Foment de Taules de debat i reunions informatives per a ciutadans i 

entitats destinades a explicar diversos mecanismes de participació ciutadana. 

Donar a conèixer les normatives que regulen la participació directa de la 

ciutadania. 

Campanyes informatives que esdevinguin efectives per a donar a conèixer els 

diversos espais i processos on la ciutadania pot participar, els àmbits de treball 

d’aquests, la naturalesa del procés (consultiu, deliberatiu, vinculant, etc.). És 

necessari desenvolupar aquesta comunicació tenint en compte la diversitat del 

municipi i cercant la manera més efectiva d’arribar a perfils diferents de la 

població.  

6. Incorporació de la participació ciutadana en tots els plans estratègics 

municipals que es desenvolupin durant la nova legislatura, com el nou POUM o el 

Pla de transició energètica. 

7. Creació de Consells de barris i del Consell de la Vila, que han d’esdevenir 

espais d’informació, consulta i participació on els barris, les entitats, els 

col·lectius veïnals, socials, culturals, etc. puguin debatre sobre qualsevol 

aspecte que afecti el conjunt del municipi (en el cas del Consell de la Vila) o als 

diversos barris del municipi (en el cas dels Consells de barri). 

La proporció dels portaveus de cada col·lectiu i associació als Consells serà 

determinada seguint els criteris d’equitat recollits al Reglament de participació 

ciutadana. Els esmentats portaveus tindran l'obligació de reflectir els 

posicionaments acordats en el si de l’organització a la qual pertanyen. A més, 

els ciutadans, a títol individual, també podran participar activament durant les 

sessions dels Consells. 

8. Impuls dels pressupostos participatius per possibilitar la gestió directa 

d’una part del pressupost municipal. Des de Recuperem El Vendrell entenem, 

que és una bona manera de facilitar la presa de decisions sobre aspectes 

rellevants de la vila i dels barris que la configuren. Per altra banda, suposa també 

un interessant exercici d’assumpció de responsabilitats, pedagogia participativa 

sobre uns recursos concrets, deliberació i presa de decisions vinculants.  

Els pressupostos participatius s’han d’ajustar a la realitat social del municipi, 

reservant part dels recursos a projectes de barri i, especialment, als barris amb 

una pitjor situació socioeconòmica.  
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9. Creació de plataformes de participació virtual, com a mecanismes per a 

complementar la participació presencial i facilitar l’accés a la participació. 

Actualment existeixen eines virtuals específiques per a desenvolupar processos 

de participació ciutadana, com la plataforma Decidim.  

10. Distribució justa dels recursos disponibles entre les entitats del 

municipi, ja siguin econòmics, logístics o d’espais i equipaments. Cal treballar 

el suport en la gestió i l'organització de les entitats. Oferir formació o 

acompanyament per a millorar el funcionament de les associacions. 

11. Suport a l'autoorganització de les persones i els projectes que neixin dels 

veïns i veïnes del Vendrell, sobretot aquells que comptin amb un component 

social. 

 
12. Dret a l’autodeterminació 
 

Des de Recuperem El Vendrell hem de mostrar tot el nostre suport a l’exercici 

efectiu del dret a l'autodeterminació del poble català i, si escau, del procés 

d’independència, en el marc d’un procés constituent amb participació popular per 

construir la República Catalana al servei dels interessos de la classe 

treballadora. 

 

Propostes d’acció política 

1. Suport i promoció d’iniciatives encarades a l’exercici efectiu al dret a 

l’autodeterminació, ja siguin impulsades des de l’Ajuntament, des dels grups 

polítics o des de la societat civil. 

2. Reconeixement del Referèndum d’autodeterminació celebrat el dia 1 

d’octubre del 2017. Commemoració dels fets i promoció dels principis de 

participació, democràcia i empoderament  inherents a la celebració i a la defensa 

ciutadana del mateix.  

3. Facilitació dels recursos municipals necessaris (espais i equipaments, 

logístics, etc.) per a l’exercici del dret a l’autodeterminació o per a la defensa 

d’aquest dret. 

4. Exigència de la posada en llibertat immediata dels presos i preses, exiliats 

i exiliades polítiques, dels Països Catalans i de la resta de l’Estat espanyol.  
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