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SOM VNG presentem un document amb les nostres valoracions sobre el pressu-
post anual i amb les nostres propostes sobre les línies d’actuacions que hauria 
d’assumir el govern. No és una qüestió només de partides pressupostàries, el que 
SOM VNG plantegem és una actualització i revisió dels compromisos que ha fet 
aquest govern i del full de ruta que hauria de tenir pel que queda de mandat. Així 
com de saber respondre a problemàtiques que han sorgit durant el mandat com 
el tancament de la planta de producció de Mahle a la ciutat. 

Per tant, la major part d’aquestes iniciatives no són un tema de diners, són un tema 
de voluntat i de treball, Vilanova necessita en defi nitiva un govern que treballi. 
Fet que posem en dubte a l’arribar aquest 2022 un percentatge rècord de manca 
d’execució de la partida d’inversions d’un 6,36%. Posar coses en un paper per a 
després no fer-les és fer el paripè, és prendre el pèl a la ciutadania. Demanem que 
treballin per la ciutat i que assumeixen el que s’han compromès a fer. 

1.  Els pressupostos s’han d’aprovar al novembre de l’any  
 anterior

La primera consideració és que és una irregularitat que els pressupostos 
s’aprovin al febrer del mateix any. Els pressupostos tenen la vigència de la du-
ració de l’any natural, per tant, suposa un problema que s’aprovin durant l’any, 
doncs des de la seva aprovació al ple, fi ns que es publiquen al butlletí ofi cial 
i passa el període d’esmenes l’ajuntament no pot disposar dels fi ns al març-
abril. Per tant, SOM VNG reclamem que el govern treballi per implementar 
la normalitat administrativa i que el proper debat dels pressupostos sigui el 
novembre de l’any anterior perquè els recursos estiguin disponibles per a fer 
polítiques públiques des del gener del mateix any natural.

2.  Una inacció que estimem en apròx 6 milions d’euros 

Els primers esborranys que ha presentat el govern presenten presenten un 
romanent de 9 milions d’euros de l’anterior exercici a 31 de desembre, per tant 
nosaltres estimem que segurament abas de l’aprovació d’uns nous pressu-
postos encara no s’haurien executat almenys 6 milions. Això, lluny de ser una 
bona notícia demostra la inacció del govern que és incapaç de executar els 
seus propis projectes. Bona part d’aquests romanents venen originats per la 
suspensió cautelar de la licitació de la gestió del servei de recollida d’escom-
braries. Aquesta xifra demostra però, que hi ha recursos per aturar la licitació 
i adjudicar de forma directa la gestió del servei mitjançant la Companyia Mu-
nicipal d’Aigües, una operació que nosaltres hem xifrat en 3 milions d’euros 
per a poder fer les inversions corresponents derivades del nou sistema de 
recollida. 1



3. Complir els compromisos amb la ciutadania

El govern de la ciutat s’ha compromès amb les veïnes i veïns, entitats i asso-
ciacions a emprendre una sèrie de mesures, des de SOM VNG exigim, per tant, 
que el govern compleixi la seva paraula i que aquestes es facin i s’incorporin 
als pressupostos. Alguns d’aquests acords no necessiten partides pressupos-
tàries, però entenem que l’aprovació d’un pressupost és a la vegada una ac-
tualització del full de ruta del govern i que en la memòria hauria de recordar i 
comprometre’s amb aquests objectius.

LABORALS

1. Que s’incorpori el cost de l’adhesió de les treballadores d’AISSA al conveni 
col·lectiu dels treballadors municipals, amb el corresponent increment de la 
partida de recursos humans. 

Moció aprovada al gener del 2022.

Entenem que el compliment d’aquesta moció podia al·legar-se que hauria 
de ser al pressupost de l’any 2023, però si l’any vinent es pretén tornar a 
aprovar els comptes al març. Entenem que la partida ja ho hauria de con-
templar perquè fos vigent el gener del 2023. Tanmateix, el que si s’ha d’as-
sumir ja, és el reforçament del servei al qual també es va comprometre el 
govern.

SOCIALS

2. Redacció i execució d’un alberg/centre d’atenció i acollida per atendre a les 
persones en situació de sensellarisme. 

Moció aprovada al gener del 2020

El 2022 es van atendre 182 persones en situació de sense llar i Vilanova 
només disposa dels 3 mòduls per a un màxim de 8 persones, que amb res-
triccions covid s’ha reduït a 1 persona per mòdul (màxim 2 si són parelles 
convivents). A més aquests mòduls es van obrir a la darrera setmana de 
desembre, la situació no deixa d’empitjorar, al gener va morir un veí al carrer 
i cal actuar ja.

3. Instal·lar bústies als centres cívics i a l’edifi ci de Serveis Socials de cada ba-
rri per apropar la correspondència al lloc de residència per a persones sense 
domicili fi x. 

Moció aprovada el febrer del 2019 2



IGUALTAT

4. Enfortir el taller Relacions lliures de Violència, i a més dels cursos en què ja 
es fa, implantar-ho a 5è-6è de Primària, 1r, 2n, d’ESO i 2n de Batx. Augmentar 
el nombre de sessions del taller sobre Relacions lliures de Violència i d’Edu-
cació Afectiva i Sexual, amb l’objectiu que l’alumnat pugui rebre més d’una 
sessió per curs. Potenciar campanyes específi ques per als joves per fomentar 
les relacions lliures de violència masclista als centres educatius. 

Moció aprovada el desembre del 2021

5. Millorar l’assessorament en violència masclista al web municipal i propor-
cionar un espai d’urgència a la portada de la web de l’Ajuntament de manera 
clara i directa. Que a més de la informació d’atenció en horari d’ofi cina, hi hagi 
un espai de rellevància amb la informació pertinent, garantint que els enllaços 
existents o nous funcionin correctament. Que els consells de seguretat davant 
de les agressions masclistes i de què fer en cas de patir violència masclista 
estiguin en un espai de fàcil visionat i no al fi nal de la pàgina. 

Moció aprovada l’octubre del 2021

6. Millorar la informació sobre les ajudes que es poden rebre des de l’Ajun-
tament, la Generalitat i altres institucions de manera clara i directa. Que a la 
pàgina web siguin visibles i que els enllaços funcionin. Per últim, que tota la 
informació de la web també estigui en format paper, a totes les dependències 
municipals, per a ser entregada a les interessades.

Moció aprovada l’octubre del 2021

7. Que el govern municipal treballi per la posada en funcionament d’una Unitat 
Trànsit en l’atenció primària de la nostra ciutat al CAPI de Baix-a-Mar, així com 
pressioni al Departament de Salut pel desplegament territorial d’aquest tipus 
d’unitats. Que mentre s’implementa l’anterior punt, el govern municipal tre-
balli per garantir la formació adequada en el personal sanitari sobre aquesta 
qüestió, sol·licitant l’assessorament de les unitats trànsit que ja existeixen al 
país. Per últim, que el govern municipal impulsi la formació i sensibilització en 
l’àmbit educatiu, associatiu i esportiu, així com també en l’àmbit de la cerca 
d’ocupació. De la mateixa manera, treballar en la formació i sensibilització en 
les empreses de la ciutat.

Moció aprovada l’abril del 2021
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VIA PÚBLICA I MOBILITAT

8. Estudiar i i executar si s’escau una via verda que uneixi el càmping Vilanova 
Park amb la ciutat a través del barri de la Collada enllaçant els seus equipa-
ments públics (Margalló, Centre Cívic de la Collada, Mallafré, Ítaca i Cossetà-
nia), i un enllaç bifurcació que connecti amb el circuit d’Andarró, camí vell de 
Cubelles, la Carrerada de la Talaia i el Camí Ramader de la Marina… 

Moció aprovada el març  del 2019

9. Elaborar un Pla d’Actuacions per a la Mobilitat Segura i dotar-lo de pressu-
post per implementar amb caràcter urgent de les actuacions necessàries per 
millorar la seguretat en la mobilitat dels vianants, especialment els col·lectius 
més vulnerables (infants, gent gran, mobilitat reduïda) en tots els carrers de 
la ciutat, preferentment en el entorn dels centres educatius per dotar-los de 
camins escolars, en un període de 5 anys. 

Moció aprovada el març  del 2019

10. Sobre el barri del Prat de Vilanova: Revisar amb l’associació de veïns i 
veïnes, tots aquells aspectes que una vegada feta l’obra inicial d’ordenació 
de l’estacionament regulat han quedat pendents i fer-ne una planifi cació per 
executar-los el més aviat ppossible (reposició del ferm malmès, incorproació 
d’elements de separació entre carrils de vianants i de vehicles, rampes d’accés 
a la part fi nal dels nous carrils de vianants, millorar els espais de convivència 
generats en els encreuaments de carrers…). Crear una solució per reduir l’in-
civisme de les persones que deixen el cotxe en llocs que no estan destinats 
a l’aparcament de vehicles i agilitzar l’obtenció de la targeta de resident per 
accedir a la zona verda.

Moció aprovada el juliol del 2021

PARTICIPACIÓ

11. Reformar el Reglament de la Defensora de la Ciutadania per tal que, quan 
s’esgoti l’actual mandat d’aquesta institució, aquesta fi gura es triï en primera 
instància a través del vot popular.

Moció aprovada el setembre del 2021
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HABITATGE

12. Enviar una carta certifi cada a tots els agents de la propietat immobiliària 
informant de les sancions que comporta l’incompliment de la Llei 11/2020, del 
18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge i de modifi cació de la Llei 18/2007, de 
la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Moció aprovada el maig del 2021

13. Realitzar una campanya informativa sobre la Llei 11/2020 amb material 
divulgatiu en paper, un espai al portal web municipal en el que a més d’infor-
mar sobre la llei, es facilitin els instruments per calcular l’índex de referència, 
així com també hi hagi un espai per tramitar denúncies per l’incompliment 
de la llei i apareguin webs útils i contactes. De la mateixa manera, en el marc 
d’aquesta campanya, s’impulsarà la creació d’un segell de bones pràctiques 
que identifi carà aquells agents de la propietat immobiliària que compleixen 
amb la llei esmentada.

Moció aprovada el maig del 2021

14. Impulsar des de l’Ofi cina Local d’Habitatge xerrades informatives obertes 
a la ciutadania sobre dita llei, col·laborant estretament amb el Sindicat de 
Llogateres.

Moció aprovada el maig del 2021

15. Reforçar la formació del personal de l’Ofi cina Local d’Habitatge sobre 
aquesta llei per tal que puguin assessorar a la ciutadania, en cas que tingui 
dubte sobre si el seu contracte d’arrendament incompleix la llei, així com en 
els casos en els que es vulgui denunciar la seva vulneració.

Moció aprovada el maig del 2021

4. Les nostres propostes

SOM VNG hem dibuixat les nostres propostes pel que queda demandat en 
tres línies d’actuació que volen respondre a les necessitats immediates i estra-
tègiques de la ciutadania de Vilanova. 

4.1. Garantir l’accés a l’habitatge
4.2. Manteniment de la via pública
4.3. Reindustrialització de la ciutat 5



4.1. Garantir l’accés a l’habitatge

4.1.1. Impulsar un ens municipal d’habitatge per a la promoció i construcció 
d’habitatge.´

4.1.2. Ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer mitjançant la cessió d’ús de 
sòl a cooperatives d’habitatge. El govern no pot seguir posant a la venda sòl 
municipal. L’ha de fer servir per construir habitatge públic.

4.1.3. Estimular la construcció d’habitatges en sòl urbà instaurant la norma del 
30% d’HPO a nova construcció.

4.1.4. Impulsar un programa de subvencions per a la rehabilitació d’habitatge 
vinculat al posterior lloguer d’aquests en règim de lloguer social.

4.1.5. Assolir el Pacte Nacional per l’Habitatge, la Llei 18/2007 del Dret a l’Ha-
bitatge de Catalunya i el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, que plantegen la 
necessitat d’avançar cap a l’augment de l’HPO de lloguer social fi ns assolir el 
5% dels habitatges principals), i cap al 15% de l’habitatge principal formi part 
del Parc Solidari d’Habitatge.

4.1.6. Perseguir els anuncis fraudulents i els incompliments de la llei catalana 
de regulació de lloguers.

4.1.7. Ampliar i executar la partida d’obtenció d’habitatges per tempteig i re-
tracte.

4.2. Manteniment de la via pública

4.2.1 Responsabilitzar-se del manteniment i rehabilitació de la via pública. 
L’estat de moltes voreres i asfalt dels carrers i places de Vilanova i la Geltrú és 
deplorable, i cada vegada rebem més queixes i denúncies d’accidents patits 
per vianants en els mateixos llocs. Però, lluny de complir els seus compromi-
sos, el govern de la ciutat durant l’any 2021 va buidar gran part de la partida 
de manteniment per a destinar-la a altres projectes, SOM VNG considerem 
que això és un incompliment vers la seva responsabilitat de manteniment de 
la via pública. 

4.2.2. Proposem l’escolta activa i col·laborativa amb les associacions de veïns 
i veïnes i les entitats del municipi. Ha quedat palés en els diferents Consells 
d’AAVV la manca de participació ciutadana i d’antelació amb la ciutadania en 
les intervencions als barris per a una millor planifi cació.
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4.3. Reindustrialització de la ciutat

4.3.1. Impulsar una mesa comarcal per a la reindustrialització amb sindicats, 
administracions i entitats empresarials, on elaborar i implementar iniciatives 
concretes així com cercar empreses interessades.

4.3.2. Contemplar, dins del desenvolupament del POUM, les vies per a la fàcil 
implantació de projectes industrials d’alt valor afegit que tinguin un alt interès  
per al territori.

4.3.3. Crear subvencions pròpies per a fomentar estudis a l’UPC per al desen-
volupament tecnològic a la zona. 

4.3.4. Encarregar al NODE Garraf una sèrie d’estudis per a valorar les possibili-
tats de desenvolupament econòmic de diferents sectors estratègics del terri-
tori (per exemple: ports i drassanes, desenvolupament de tecnologia per a la 
producció d’energia verda solar i eòlica, projectes d’investigació i desenvolu-
pament de robòtica adreçada a l’atenció a les persones, desenvolupament de 
software i chips, adquisició patrimoni per a implantar projectes en en l’àmbit 
de les TIC i I+D…)
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