Propostes
per fer front
a la crisi

VNG

Presentació
Aquest document de propostes vol ser obert a tothom que vulgui dir la seva. No està
pensat com un programa partidista, sinó com una aportació de SOM VNG per fer
front a la crisi i als nous reptes que tenim a com a ciutat.
Les propostes parteixen de 3 principis que han de guiar l’acció de l’Ajuntament de la
nostra ciutat per afrontar la crisi derivada de la pandèmia:
1. Primer les persones
2. Transformar l’economia
3. Enfortir els serveis públics i fer front al repte demogràfic
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Primer les persones

La resposta de qualsevol institució democràtica a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del virus SARS-Cov2
ha de tenir en el centre de les seves actuacions a les persones, prioritzant aquells
col·lectius que són estructuralment més
vulnerables i a la gent que ha estat més
colpejada per l’atur i la falta de recursos.
La prioritat, doncs, ha de ser garantir les
condicions materials de vida de les persones, i no pas garantir els beneficis d’unes
poques empreses que ja gaudeixen de
prou ajudes. Només garantint-ho podrem
construir una ciutat justa. Només amb una
ciutat justa podrem aconseguir tenir una
Vilanova i la Geltrú pròspera i dinàmica.
Eix 1. Cap persona exclosa de la societat.
El primer gran repte que tenim com a
ciutat és que absolutament cap persona
quedi al marge de la societat, sense possibilitat de formar un projecte de vida. Per
això és imprescindible que l’Ajuntament
conegui la situació real de les persones
que viuen en la misèria i la precarietat, de
les persones que viuen sense un domicili
fix, en ocupació precària, etc., així com ha
de fer tot el que estigui al seu abast per a
que cap persona, sigui quina sigui la seva
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condició, no quedi exclosa dels serveis públics, que s’han demostrat fonamentals en
els moments més durs. De la mateixa manera, ha de garantir que tota persona que
es trobi en una situació vulnerable tingui
garantida les condicions materials.
Propostes:
1. Ampliar els ajuts d’urgència social, flexibilitzant els criteris d’accés, per tal d’arribar a més persones que com a conseqüència de la pandèmia estiguin vivint una
situació límit.
2. Implementació d’un pla de mesures
per fer front a les desigualtats que tenen
el seu origen en el gènere i origen, i a la
violència masclista:
•

Creació de protocols per l’accés a planificació familiar, eficaç i gratuïta.

•

Creació de protocols per l’accés a la
Interrupció Voluntària de l’Embaràs i
l’anticoncepció d’urgència.
Enfortir el servei d’atenció psicològica
gratuïta per poder atendre a més dones.

•
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•

Creació d’ajuts econòmics per a dones
cap de família amb fills a càrrec

•

Creació de protocols per l’atenció de
persones en situació irregular per rebre
ajudes i suport jurídic, econòmic, social
i de salut.

•

Creació protocols d’actuació per l’atenció de persones treballadores de la llar i
de cures

•

Creació de protocols per l’atenció de
persones treballadores sexuals

•

Creació de protocols d’actuació en els
casos de violència masclista, no només
en el context d’esdeveniments o en la
via pública, per a la protecció per a dones i els seus fills i filles.

•

Ampliar els recursos disponibles per
atendre a les dones víctimes de violència masclista pel que fa a l’allotjament,
per tal que cap dona quedi en una
situació d’extrema vulnerabilitat pel fet
de ser-ho.

3. Ampliar els ajuts a la pobresa energètica, flexibilitzant els criteris d’accés i agilitzant els procediments per poder gaudir
d’aquestes ajudes. L’assessorament en
estalvi energètic és a totes llums una estratègia errònia, ja que la impossibilitat del
pagament no es deu al preu del consum,
sinó a altres factors com la potència contractada i el preu que estableix l’oligopoli
en el mal anomenat “mercat lliure”.
4. Agilitzar i flexibilitzar els requisits de
serveis socials per a l’accés al comptador
solidari d’aigua.
5. Rebaixa en el rebut d’aigua de les persones vulnerables, reduint el segon tram
a 0€, i el tercer al preu actual del segon
tram de la tarifa domèstica de baix ingrés
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extra bonificada, per als nuclis familiars on
resideixen 3 persones o més. De la mateixa
manera, flexibilitzar els criteris d’accés tant
a aquesta modalitat com a la bonificada
de baix ingrés.
6. Elaborar un pla per abordar el sensellarisme un cop comenci la transició cap a
l’aixecament del desconfinamet, així com
quan acabi definitivament, amb actuacions
com:
•

Ampliar els serveis de dutxes i higiene
de la Plataforma, habilitant instal·lacions esportives municipals en funció
de la seva disponibilitat.

•

Ampliar els serveis d’àpats calents, donant més suport logístic a les entitats
que ja hi treballen, i amb iniciatives per
a que es destini de forma prioritària a
persones que hagin de fer treball comunitari per commutar sentències de
faltes.

•

Garantir l’allotjament nocturn en una
instal·lació esportiva, amb acondicionament digne, establint un horari definit,
tot treballant per a que s’habiliti l’alberg
multiserveis el 2021.

•

Ampliar el nombre d’educadors socials
que treballen aquest fenomen a la nostra ciutat.

6. Reforçar l’economat amb més gènere,
fent més flexibles els criteris d’accés, per a
que més persones puguin accedir.

Eix 2. Lluitar contra l’atur i disminuir l’impacte sobre el poder adquisitiu i la qualitat de vida.
La clau per a la recuperació econòmica és
que la gent tingui capacitat de consum, i
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això obliga a actuar sobre la butxaca de
la ciutadania. En una situació de crisi les
persones treballadores i autònoms són
les que més ho pateixen, cal fer polítiques
redistributives que alleugerin la càrrega
sobre la majoria de les butxaques de la
nostra ciutat. Això té a veure, per exemple,
amb alleugerir la càrrega sobre la despesa que representa per a moltes famílies el
pagament del lloguer o de la hipoteca, el
pagament dels rebuts dels subministraments. De la mateixa manera, té a veure
amb aplicar polítiques actives d’ocupació,
que formin a les persones treballadores
dels sectors més afectats per la crisi en
nous oficis.
Propostes:
1. Incrementar les polítiques actives d’ocupació i enfortir els recursos disponibles
•

Increment dels Plans d’Ocupació del
SOC i de la Diputació.

•

Desenvolupament del Pla per a l’Ocupació del Garraf, i major implicació de
la ciutat a través de l’IMET.

•

Incrementar els recursos i el personal
de l’IMET per a que es puguin desenvolupar més programes de formació i
orientació laboral.

•

Centrar la formació laboral en les persones aturades del turisme i la restauració, capacitant-les per a oficis que
s’adaptin a la nova situació.
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•

Formació per a petites i mitjanes empreses, per adaptar-les a la nova situació (e-comerce, marketing digital, etc.)

•

Crear una xarxa de suport i informació
sobre drets laborals, en col·laboració
amb els sindicats.

2. Reduir la càrrega de despesa que representa l’habitatge, amb les següents actuacions:
•

Incrementar els ajuts al lloguer i ampliar
els criteris per a que més persones puguin accedir.

•

Modificació Puntual del POUM implementant la obligació de destinar el 30%
de les noves construccions i reformes
integrals a lloguer social.

•

Adquisició d’habitatges buits de bancs,
fons d’inversió i grans tenidors mitjançant el dret de tempteig o l’expropiació.

•

Construcció de noves promocions
d’HPO de lloguer social, amb la col·laboració d’altres institucions

•

Mesures fiscals per afavorir el lloguer
social.
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Transformar l’economia

La pandèmia ha obligat a molts països a
implementar mesures de confinament i
distanciament de seguretat que transformen la realitat de forma accelerada. En
l’economia estem veient com tendències
que venien d’anys enrere, com la digitalització de l’economia, amb l’e-comerce
com a referent més evident, i l’expansió de
l’economia de plataforma, estan avançant
a la vegada que ho fan les pràctiques monopolistes, que perjudiquen greument a
la petita i mitjana empresa. De la mateixa
manera, el turisme s’ha frenat en sec, acabant amb la campanya de setmana santa
i posant en risc la temporada d’estiu. Això
fa que el sector hoteler i l’allotjament turístic hagi frenat en sec tota la seva activitat.
De la mateixa manera, la restauració ha hagut d’escollir entre centrar l’activitat en la
compra online o per emportar, o ha hagut
de tancar, en aquells establiments on era
impossible optar per la primera via.
Per una altra banda, les fases de desescalada comportaran un retorn a l’activitat
molt menor de l’anterior, i no passaran
mesos fins que es torni a l’activitat habitual, amb certes limitacions de seguretat
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i higiene. A més, molts experts alerten
d’una segona onada, que es podria donar
a la tardor, la magnitud de la qual encara
desconeixem. Per tant, podem afirmar que
no existirà reconstrucció o reactivació de
l’economia, sinó una transformació que o
bé, amb una actitud proactiva, planifiquem
i orientem cap a la prosperitat col·lectiva i
la justícia social, o bé comportarà agreujar
la precarietat, l’atur i la concentració de
la riquesa en grans empreses multinacionals, amb la pèrdua del teixit comercial i
econòmic propi. Per això, es proposen les
següents eixos amb les conseqüents propostes:
Eix 1. Una fiscalitat justa i estratègica.
L’aplicació de les polítiques socials i
econòmiques necessàries per fer front a la
crisi no es poden permetre la fiscalitat de
propaganda o electoralista. Les excempcions generalitzades i sense objectius
només comportaran el buidatge de l’hisenda municipal, i al revés, no comportaran
l’increment de l’activitat econòmica, i encara menys una repercusió positiva sobre
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el poder adquisitiu de la ciutadania. Són
més efectives les polítiques per controlar
el preu del lloguer, amb les propostes que
s’han esmentat anteriorment, que afectin
a la oferta i als preus, que no pas excempcions generalitzades o ajornaments. De
fet, els ajornaments en els inicis d’una crisi
comporten grans perills, ja que a mesura
que passa el temps la capacitat econòmica de la majoria va disminuint, pel que a
mesura que passa el temps el pagament
d’aquests tributs i taxes es fan més difícils
i perjudiquen més. Cal aplicar bonificacions a col·lectius concrets i orientats a facilitar objectius econòmics, com el foment
de certes activitats econòmiques. Per això,
fem les següents propostes:
1. Bonificar un 10% les persones físiques i
jurídiques que avancin el pagament dels
impostos i ho facin en un únic pagament
l’any 2021.
2. Crear noves modalitats de la taxa de l’ús
privatiu de sòl públic per a caixers d’oficines bancàries i xarxes subministraments
d’electricitat i gas natural.
3. Bonificar al 25% l’IBI dels domicilis que
tinguin una persona a l’atur l’any 2021.
4. Bonificar al 25% l’IBI dels domicilis que
contractin electricitat d’origen renovable
en petites i mitjanes empreses o cooperatives durant 3 anys.
5. Exempció de la taxa d’escombraries a
autònoms i petites i mitjanes empreses per
als mesos sense activitat.
6. Exempció de la taxa de terrasses per als
mesos sense activitat.
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7. Increment del 25% de la taxa d’escombraries industrial per a grans superfícies i
empreses de l’IBEX35
8. Gratuïtat de les llars d’infants i escoles
municipals per a les unitats familiars amb
una persona a l’atur, i per a famílies monomarentals.
9. Bonificar amb el 100% de l’IBI als propietaris d’habitatges que el lloguin amb
un preu social, fora dels preus del mercat
(200 a 400€).
10. Imposar un recàrrec del 200% de l’IBI
als propietaris de més de 5 habitatges que
tinguin el seu pis buit o en lloguer per sobre de l’índex de preus.
Eix 2. Pla de diversificació econòmica
La crisi de 2008 ens va ensenyar l’error
que representa dependre d’un únic sector
econòmic. Ara, amb aquesta nova crisi, es
torna a demostrar que posar tots els ous
en una única cistella fa que la nostra economia sigui dèbil davant les noves amenaces. Per això, necessitem un pla per a
la diversificació del model econòmic de
la nostra ciutat, centrant els esforços en
aquells sectors que emergeixen, amb l’objectiu de crear llocs de treball de qualitat
i la generació d’un major benestar per a la
gent. Per això, fem les següents propostes:
1. Treballar en la creació d’una aliança
de petites i mitjanes empreses per a que
mancomunin esforços i puguin operar en
economia d’escala, sobretot pel que fa a la
logística i transport de mercaderies.
2. Potenciar la creació d’una plataforma
de venda online, que disposi d’una app,
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amb la participació de petits establiments
comercials i PIMEs per a corregir les tendències monopolístiques de la compra
minorista a domicili.
3. Potenciar la creació de cooperatives de
riders, per a que treballin conjuntament
amb aquells petits establiments comercials
que no disposin de repartidors assalariats
o no tinguin la capacitat per contractar-ne.
4. Reorientar l’esforç de la promoció
econòmica i de les fires que no es puguin
celebrar cap a iniciatives de foment de la
venda online.
5. Fer campanyes de promoció dels establiments de restauració locals de la compra de menjar per emportar, de la mateixa
manera que es fa amb les compres de
nadal, tot fomentant la cultura del picnic.
6. Acompanyar aquesta política amb l’adequació de parcs, jardins i places, per a la
implementació de berenadors que respectin les normes de distanciament físic,
així com l’activitat física en aquests espais,
com a forma d’incentivar l’activitat lúdica
no privativa a l’espai públic.
7. Realitzar campanyes per fomentar el turisme local i català a la nostra ciutat, amb
activitats culturals de petit format, o amb
aplicacions de realitat augmentada, que
fomentin el coneixement de la història,
l’entorn natural i les tradicions de Vilanova
i la Geltrú, més enllà de moments puntuals
com la Festa Major, la Fira de Novembre o
els Tres Tombs (que és possible que no es
puguin celebrar).
8. Potenciar la creació d’aplicacions de
realitat augmentada sobre la història i l’en-

8

torn natural de la nostra ciutat.
9. Realitzar campanyes per fomentar les
compres de nadal en el comerç local,
tenint enllestida la plataforma de venda
online abans d’aquelles dates, per a que
es puguin fer reserves i planificar millor
les vendes, amb l’objectiu de prevenir una
possible segona onada de contagis que
pugui comportar el tancament dels comerços o el control del seu aforament.
10. Protegir el teixit industrial local, treballant en la seva adaptació a les noves
realitats i treballar en un increment de
l’activitat econòmica industrial i logística,
centrant els esforços en la captació d’inversions en el sector de les TIC i les energies renovables.
11. Potenciar la creació d’empreses relacionades amb les energies renovables,
fomentant la seva instal·lació mitjançant
bonificacions que vagin en proporció al
nombre d’habitatges als que subministra
energia, així com la seva instal·lació.
12. Millorar la connectivitat a internet dels
mercats municipals per a fomentar la
venda online dels seus productes, amb un
catàleg que es pugui actualitzar de forma
diària pels i les paradistes.
13. Treballar per a la creació d’una app de
pagament amb codis QR amb el telèfon
mòbil i la seva implementació al comerç
local, que serveixi per a limitar el contacte
físic directe o indirecte en el pagament.
14. Potenciar el sector primari de la nostra ciutat, tot fomentant el comerç de
proximitat de productes alimentaris, i amb
ajudes per al foment de l’activitat agrícola
i ramadera tradicional.
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Enfortir els serveis públics

La pandèmia ha mostrar una gran evidència: els serveis públics són el fonament
de la nostra societat. Sense una sanitat
pública, que ha estat reforçada amb hospitals improvisats a hotels i altres instal·lacions, no hagués estat possible fer front a
l’emergència sanitària. Sense l’esforç dels
professionals, tot i la falta de materials i
la precarietat, les vides perdudes haguessin estat al nivell dels països sense sanitat
pública com els Estats Units i Brasil. De la
mateixa manera, sense les treballadores
que atenen persones dependents, sense
el professorat, sense les persones que han
desinfectat els nostres carrers, no hauríem
aplanat la corba de contagis. La crisi que
ha provocat la pandèmia no pot comportar noves retallades en els serveis públics,
sinó al contrari, s’ha de treballar per enfortir-los, incrementar la seva qualitat,
recuperar la gestió directa per a que siguin
més eficients, i millorar les condicions de
treball dels treballadors i treballadores. De
la mateixa manera, també cal tenir present
l’envelliment de la població, adaptant la
ciutat a aquesta situació, així com treba-
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llar per a que Vilanova i la Geltrú sigui un
municipi per a grans i joves.
Eix 1. Enfortir l’educació i la sanitat pública
Sanitat i educació són dos dels grans pilars d’una societat que es vulgui dir democràtica. Les retallades de la darrera dècada
ens han portat a tenir uns serveis fràgils,
que es sostenen gràcies a la vocació de
les seves treballadores i treballadors, i a
l’existència de comunitats que defensen
aquests serveis de les polítiques privatitzadores. Per fer front a aquesta crisi necessitem enfortir l’educació i la sanitat pública
com mai, i per això fem les següents propostes:
1. Treballar per abaixar les ràtios de les
aules.
2. Garantir la connexió a internet i els dispositius electrònics suficients per a que
cap estudiant es quedi enrere en els períodes on no hi ha docència presencial
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3. Treballar per enfortir l’atenció primària
amb un increment de personal sanitari, el
temps que es destina a cada pacient i reduir els terminis de les visites al metge de
capçalera.

4. Fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat
pedalable, amb carrils bici i per a patinets
elèctrics que connectin totes les zones de
la ciutat, així com instal·lar aparcaments
segurs per tota la vila.

4. Caminar cap a un model de sanitat
100% públic

Eix 3. Serveis municipals de qualitat i gestió directa.

5. Fomentar campanyes d’higiene i prevenció.

Els serveis públics municipals són la clau
per a que Vilanova i la Geltrú sigui una
ciutat justa, pròspera i dinàmica. El manteniment dels carrers, la seva neteja, la
protecció de la gent més colpejada per la
precarietat, l’atenció ciutadana, i una llarga llista de funcions que desenvolupa un
ajuntament, marquen la diferència entre
ajuntament que està d’esquenes a la seva
ciutat o un que manté un compromís de
servei, i que treballa per la millora de la
vida de les persones.

Eix 2. Més espai per a les persones, més
transport públic, menys vehicle privat
La necessitat de mantenir una distància de
seguretat entre persones condiciona l’ús
de l’espai públic. Les persones a peu necessiten molt més espai del que estàvem
acostumats. Ara és el moment de recuperar espai per als vianants, i treure-li protagonisme al cotxe, amb l’horitzó a reduir la
contaminació i lluitar per fer front a l’emergència climàtica, l’amenaça més gran que
té la humanitat.
Propostes:
1. Peatonalitzar zones de passeig com el
Passeig de Ribes Roges, el lateral del Passeig Marítim que dona a la Plaça del Port i
Plaça de les Xarxes, i la Rambla del Port,
en les franges horaries de màxima afluència.
2. Recuperar la pacificació del nucli antic,
i avançar en la peatonalització de carrers
del centre de la ciutat començant pels carrers Col·legi, Almirall Colom i Escolapis.
3. Incrementar el número de línies de bus
fins a 6, reorganitzant els itineraris amb
l’objectiu que aquests siguin el més curts
possibles per garantir una major freqüència de pas.
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Propostes:
1. Recuperar la gestió directa dels serveis
externalitzats com les consergeries d’edificis municipals i equipaments esportius,
la neteja viària i servei de recollida, i de
jardineria de forma prioritària, garantint els
llocs de treball.
2. Elaborar un calendari de municipalitzacions, amb els terminis per a cada fase
ben definits i creant una comissió de seguiment amb tots els partits del consistori
i les seccions sindicals de l’Ajuntament i
dels serveis externalitzats.
3. Reordenar el calendari d’implementació
de la recollida porta a porta, començant
per la implementació de proves pilot a les
zones de la ciutat on sigui més senzill, per
tal de detectar amb antelació els punts
que cal corregir i que cal reforçar en la
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Enfortir els serveis públics

seva aplicació a tota la ciutat.

port públic, etc.

4. Implementar les 35 hores per al personal de l’Ajuntament en el nou conveni
col·lectiu, que cal acordar amb els sindicats en el menor temps possible.

2. Incrementar els recursos destinats a
l’atenció a la gent gran i a la dependència,
amb l’increment del personal i dels recursos del Servei d’Atenció al Domicili, als
Josepets, així com de les places públiques
de residències.

5. Establir un permís retribuït per al personal de l’Ajuntament per a conciliació
familiar mentre es mantinguin tancades
total o parcialment llars d’infants, escoles i
instituts.
Eix 4. Una ciutat per a grans i joves
L’envelliment de la població és una tendència que ja porta anys, però que cada
vegada és més pronunciada. A més, l’impacte sanitari de la Covid19 ha tingut en
la gent gran el sector més castigat, pel
que ara és més urgent actuar per millorar
la seva qualitat de vida, adaptant la ciutat
i enfortint els serveis d’atenció i cura. De
la mateixa manera, l’envelliment també es
dona per la falta d’oportunitats de la joventut, la falta de perspectives laborals i
acadèmiques, així com la manca d’espais
culturals i d’oci per al jovent, que els obliga
a marxar de la ciutat.
Propostes:
1. Adaptar l’espai públic i la mobilitat a les
necessitats que es deriven de l’envelliment
de la població, amb mesures com l’accessibilitat de les voreres, la instal·lació de sanitaris públics automàtics i autorentables
a places i carrers de gran concurrència,
fonts i aixetes d’aigua, adequar el trans-
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3. Treballar per incrementar el número de
graus de Formació Professional a la nostra
ciutat.
4. Treballar per a una relació més estreta
entre la ciutat i la UPC, així com per incrementar la oferta formativa i el nombre
d’estudiants de la ciutat que estudien a
l’EPSEVG.
5. Reorientar la despesa prevista en el
pressupost de 2020 i 2021 per a l’Espai
Jove, de la que no es preveu avançar en la
seva execució per la pandèmia, per a un
pla de polítiques actives d’ocupació per a
la joventut.
6. Treballar per a l’obertura de l’Espai Jove
un cop es controli del tot la propagació
del virus del SARS-Cov2, amb una inversió
realista que permeti un equipament digne
i cogestionat per la Coordinadora d’Entitats Juvenils i l’Ajuntament.
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