
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PSC MUNICIPALS 2019 
 
 
 

Vilafranca del Penedès 
 

Una Vilafranca per viure, treballar, gaudir i avançar 

 
 
 

23 d’abril de 2019 
  

 



Programa PSC Municipals 2019  
 

 
ÍNDEX 
 

Treballem per Vilafranca 3 

Vilafranca per VIURE 4 
1.1 Serveis de salut de qualitat i universals 4 

Sanitat universal, pública, de qualitat i equitativa. 5 
Enfortir les polítiques municipals en matèria de salut 5 

1.2 Serveis socials, treballant per la inclusió i la cohesió 5 
Manteniment de la cartera de serveis 6 
Suport a entitats i exigència a les altres administracions 6 

1.3 La seguretat, garantia de llibertat i equitat 7 
Millorar el paper dels municipis en la gestió de la seguretat 7 
Reforçar les mesures de convivència i mediació per prevenir el conflicte 7 

1.4 Accessibilitat i espai públic 7 
Socialitzar i respectar l’espai públic de tothom 8 
Promoure una política activa d’accessibilitat 8 

1.5 Transport públic i mobilitat eficient i sostenible 9 
Millorar els serveis de mobilitat i les infraestructures de suport 9 
Promoure una mobilitat sostenible i una mobilitat activa 10 

1.6 Treballem pel dret a l’habitatge 10 
Impulsar l’ampliació de l'oferta de lloguer assequible 10 
Impulsar la rehabilitació energètica 11 

Vilafranca per TREBALLAR 12 
2.1 Innovació i coneixement per a la millora de la competitivitat 12 

Contribuir a la transició de la ciutat cap a l´economia del futur 12 
Fomentar la creativitat i les vocacions científiques entre infants i joves 13 

2.2 Per una economia democràtica, social i solidària 13 
Promoure l’economia social i solidària 14 
Impulsar l’economia i l’ocupació 14 

2.3 El comerç de proximitat 15 
Millorar la competitivitat del comerç de proximitat 15 
Impulsar el comerç de proximitat 15 

2.4 Indústria per l’ocupació 16 
Potenciar l'activitat productiva 16 
Recolzar al teixit econòmic de la ciutat 16 

2.5 Ocupació de qualitat per un creixement inclusiu 17 
Suport a la formació professional 17 

 
 

http://socialistesdevilafranca.cat 1 

http://socialistesdevilafranca.cat/


Programa PSC Municipals 2019  
 

 
Impulsar l’ocupabilitat 18 

2.6 Turisme integrat al territori 18 
Impulsar un model turístic sostenible 18 

Vilafranca per GAUDIR 19 
3.1 Igualtat i polítiques de gènere 19 

La igualtat és un dret fonamental de tothom 19 
Polítiques de gènere 20 

3.2 Cultura i oci 20 
Dinamització i desenvolupament cultural 20 
Equipaments culturals 21 

3.3 Polítiques d’esport: salut, inclusió i convivència 21 
Per una pràctica esportiva saludable 21 
Per una millora de les instal·lacions esportives 22 

3.4 Infància i joventut 22 
Protegir els drets de la infància 23 
Al costat del jovent 23 

3.5 Gent gran: el valor de l’experiència 24 
Ciutadania activa i participativa 24 
Serveis de qualitat i que afavoreixin l’atenció i la proximitat 25 

3.6 Animals de companyia: Tinença responsable 25 
Protecció i benestar animal 25 

Vilafranca per AVANÇAR 26 
4.1 Educació: motor de progrés i transformació social 26 

Garantir l’accés a l’educació i la qualitat del sistema educatiu 27 
Societat educadora 27 

4.2 Sostenibilitat i medi ambient 27 
Transició energètica cap a les renovables amb la finalitat d’Emissions Zero 28 
Potenciació de l’economia circular i foment del consum sostenible 28 

4.3 Democràcia participativa i bon govern 29 
Fer una administració més eficient i propera a la ciutadania 29 
Rigor en les finances municipals i mancomunar serveis 30 

4.4 Entitats i associacionisme 30 
Promoure les entitats i el voluntariat 30 

4.5 Solidaritat: el valor de la justícia i la pau al món 31 
Política de cooperació 31 
Xarxes de ciutats: bones pràctiques 32 

La VILAFRANCA/♡ de les noves oportunitats 33 
 

 
http://socialistesdevilafranca.cat 2 

http://socialistesdevilafranca.cat/


Programa PSC Municipals 2019  
 

 
 

Treballem per Vilafranca 
 
 
Des del socialisme reivindiquem els valors que volem que defineixin la nostra Vila: cohesió 
social, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i solidaritat. 
 
Avui continuem tenint reptes sobre la taula als que hem de continuar donant resposta: 

- Una ciutat educadora i inclusiva, on l’educació i la cultura afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social. 

- Desenvolupament econòmic responsable per combatre les desigualtats i la precarització 
creixent del treball. 

- Ordenació urbana i planificació orientades a un desenvolupament sostenible i generador 
de noves oportunitats. 

- Convivència i cohesió en els barris, i habitatge per garantir el projecte de vida de les 
noves generacions. 

- Polítiques de gènere que impliquin major participació per a les dones. 
- Canvi climàtic, com fer-hi front i com afavorir l’economia circular. 

 
Per fer front a aquests reptes proposem 4 eixos d’intervenció: 

❏ Vilafranca per VIURE 
❏ Vilafranca per TREBALLAR 
❏ Vilafranca per GAUDIR 
❏ Vilafranca per AVANÇAR 

 
La nostra proposta és continuar aprofundint en el millor govern, explorant models de 
governança innovadors. Cal que la ciutadania de Vilafranca mantingui les expectatives i 
esperances d’una millora en el seu benestar, individual i col·lectiu, i en la seva qualitat de vida. 
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Vilafranca per VIURE 
El concepte de “viure” fa referència al model de ciutat compacta i equilibrada que treballa per 
tenir uns bons serveis, que vetlla pel canvi climàtic, que és espai de convivència, que ofereix 
oportunitats a tothom, amb perspectiva de gènere,... 
 

1.1 Serveis de salut de qualitat i universals 
En 7 anys la despesa pública en salut ha disminuït en 881 milions d’euros, mentre que la 
sanitat privada veia incrementat els seus ingressos en 889 milions. Als efectes de la crisi 
econòmica, la resposta de la Generalitat ha estat l’acumulació d’anys de retallades, que ha 
posat a un sistema sanitari considerat d’excel·lència, i als seus professionals al límit. A aquesta 
situació, cal afegir-hi una demografia canviant, amb un progressiu envelliment de la població i 
cronicitat de les seves malalties. 
 
Els veïns i veïnes volen ser atesos en els seus CAPS, pel seu metge o metgessa d’assistència 
Primària, i no passar-se mesos -i en alguns casos anys- per ser visitats per l’especialista o per 
a una intervenció quirúrgica. Volem que la Generalitat compleixi els seus compromisos en 
infraestructures i en serveis.  
 
Vilafranca té un hospital comarcal que, fins fa uns anys, els serveis hospitalaris que oferia a la 
població de l’Alt Penedès eren qualificats com a excel·lents. La recent fusió amb el consorci 
hospitalari del Garraf no ha de suposar una reducció ni de la qualitat ni de la quantitat de 
serveis oferts per l’hospital de Vilafranca. L’esforç pressupostari en salut s’ha de reinvertir a la 
xarxa pública de salut dotant d’eines als professionals mèdics perquè puguin fer un bon 
diagnòstic i tractament. La falta d’inversió en la renovació de l’equipament mèdic en els centres 
de primària i hospitalari, i la manca de reforç del personal, perjudiquen clarament la qualitat del 
servei. Volem reivindicar i defensar el model de salut pública previ a les retallades, és hora de 
revertir-les i retornar a la ciutadania una sanitat de qualitat.  
 
Des de l’Ajuntament volem ser proactius en la promoció de la Salut i el foment dels hàbits 
saludables. 
 
Objectius i mesures 
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Sanitat universal, pública, de qualitat i equitativa. 
● Reclamarem a la Generalitat revertir les retallades patides pel Servei Català de 

Salut, que han afectat tant a l’ambulatori  com a l’hospital, tan necessàries per tornar a 1

dotar al sistema de major agilitat en l’atenció a la ciutadania. Demanarem també millor 
qualitat, en la recuperació d’inversions en equipament i més personal per poder 
desenvolupar correctament les tasques d’atenció. 

● Treballarem per ampliar els serveis a l’Hospital, com el de diàlisi. 
● Demanarem a la Generalitat que el nou consorci hospitalari que neix de la fusió del 

de l’Alt Penedès amb el del Garraf, no suposi reduir els serveis o el personal de 
l’Hospital Comarcal de Vilafranca. Demanarem garantir un transport públic adient per 
accedir als altres hospitals, en aquells serveis que no es prestin a Vilafranca. 

● Vetllarem perquè es complexi amb el Pla Estratègic Sanitari de l’Alt Penedès Garraf 
2019-2022. Especialment la posada en marxa de l’hospital de dia infantil-juvenil en salut 
mental.  

Enfortir les polítiques municipals en matèria de salut 
● Consolidarem el Consell Municipal de Salut com a eina de diàleg i coordinació 

d’actuacions sanitàries a nivell municipal, per tal d’afavorir l’orientació comunitària del 
serveis del sistema sanitari públic i amb l’objectiu de vetllar pels interessos de la 
població de Vilafranca.  

● Continuarem desenvolupant els programes de prevenció, conjuntament amb l'atenció 
primària de salut, per abordar temes de salut mental, consum de risc d'alcohol i altres 
addiccions, violència masclista, infantil i a la gent gran, programes de cribratge i circuits 
de diagnòstic ràpid de càncer, etc. amb la participació de les associacions d’afectats, 
familiars, entitats prestadores, professionals i l'Ajuntament. 

● Fomentarem l’educació i la promoció de la salut a través de campanyes municipals 
de sensibilització sobre: estils de vida saludable en les diferents etapes de vida, salut 
afectivo sexual i reproductiva, salut en l’etapa escolar i benestar en l’entorn laboral, 
amb la col·laboració d’entitats, centres educatius i serveis de la Vila. 

 

1.2 Serveis socials, treballant per la inclusió i la cohesió 
Segons el darrer informe sobre l’Índex de Desenvolupament de Polítiques Socials de 
l’Associació de Directores i Gerents de serveis socials, els darrers vuit anys s’ha reduït a 
Catalunya i Espanya la inversió per habitant en serveis socials. El cas de Catalunya és 

1 Tot i tenir un nou ambulatori a Vilafranca, la plantilla s’ha mantingut gairebé igual a la prèviament existent. 
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paradigmàtic: no només ha estat la comunitat autònoma que més ha retallat en polítiques 
socials, sinó que és la que més està trigant en revertir-les.  
 
L’Ajuntament de Vilafranca ha hagut de fer front a greus situacions derivades de la crisi 
econòmica, des de la proximitat amb la ciutadania, abocant recursos propis, tot i les restriccions 
que imposa la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) impulsada 
pel Partit Popular al conjunt de l’Estat. 
 
Uns serveis socials forts són necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats del conjunt de la 
població. Invertir en serveis socials és invertir en la prevenció de situacions d’exclusió per 
garantir una societat futura cohesionada socialment.  
 
Objectius i mesures 

Manteniment de la cartera de serveis  
● Mantindrem l’àmplia cartera de serveis socials bàsics oferts per l’ajuntament: xarxa 

d’atenció domiciliària, ajuts a l’escolarització, complement beques menjador, etc. com a 
garants de la cohesió social. 

● Vetllarem per una alimentació adequada i saludable de la població més vulnerable,            
especialment els infants i les persones amb necessitats especials (gent gran, persones            
amb discapacitat, malalties...) garantint l’abast a aliments quan sigui necessari, a través            
del Rebost Solidari o del Càtering social. 

● Continuarem atenent les emergències social derivades de la llarga crisi, suport per            
evitar desnonaments, talls en el subministrament de llum, aigua i gas, etc.  

● Estudiarem l’equiparació d’ajuts o beneficis fiscals de les famílies monoparentals a les            
nombroses, segons renda per unitat familiar. 

Suport a entitats i exigència a les altres administracions 
● Continuarem donant suport a les entitats que donen serveis d’atenció 

especialitzada a les persones i les famílies, especialment aquelles destinades a 
persones amb risc d’exclusió social, que faciliten la conciliació de la vida laboral i 
familiar, i promouen la seva inclusió social i comunitària (Punt de trobada de la Creu 
Roja, SAF i SISC del Turó, Respir Familiar de la Fundació l’Espiga, Alberg Humanitari 
de Càritas, etc.), així com als grups d’ajuda mútua i voluntariat social. 

● Reclamarem a la Generalitat els recursos necessaris per desplegar correctament la Llei 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. 
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1.3 La seguretat, garantia de llibertat i equitat 
Les persones tenim dret a la seguretat, inseparable de la llibertat i d'un nivell de benestar. Hem 
de reivindicar la seguretat a l’espai públic del nostre municipi, actuant contra l’incivisme i la 
delinqüència. La seguretat s’ha d’atendre des d'una concepció integral i preventiva, i reforçant 
els valors del civisme i la convivència. 
 
Es prioritzarà, segons competències municipals, la prevenció i la mediació com a principals 
instruments d’anticipació als conflictes i a la delinqüència. Mantenint el suport municipal als 
altres cossos de seguretat que operen al municipi en la defensa de la nostra seguretat. 
 
Objectius i mesures 

Millorar el paper dels municipis en la gestió de la seguretat 
● Farem la nova caserna de la policia local. Treballarem per incrementar-ne la plantilla. 
● Reforçarem la comunicació de la policia local i mossos amb entitats (comerciants, 

associacions de veïns…), centres educatius i ciutadans, a través de xerrades 
formatives (com educació vial) i informatives de prevenció de delictes (robatoris, 
ocupació…).  

Reforçar les mesures de convivència i mediació per prevenir el conflicte 
● Treballarem des dels serveis de mediació i convivència, conjuntament amb la policia 

en projectes i programes de prevenció i resolució de conflictes, amb la participació dels 
veïns i del teixit social. 

● Farem campanyes de sensibilització i control per garantir una bona convivència entre 
els usuaris de la via pública, vianants, bicicletes, patinets i vehicles. 

● Impulsarem campanyes de civisme per a la cura i preservació de l’espai urbà. Buscant 
la complicitat de les entitats (comerciants, associacions de veïns...) per a la seva 
divulgació. Difondrem entre tota la població els “Drets i deures de la ciutadania” per al 
seu coneixement i compliment. 

 

1.4 Accessibilitat i espai públic 
L’espai públic és allò que compartim i enriqueix la nostra convivència, carrers, places i 
equipaments que conformen els nostres béns comuns. L'aposta per un espai públic de qualitat 
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juga un paper fonamental en l'articulació dels barris, com a lloc de convivència i civisme, i de 
trobada i intercanvi de tota la ciutadania. 
 
La millora de l’espai públic passa també per articular un pacte d'usos que reculli les diverses 
sensibilitats, gent gran, infants, etc. perquè sigui un espai de trobada, de joc, de diàleg, en 
resum, de bona convivència que pot enfortir el sentiment de pertinença a una col·lectivitat i 
l'estima de la ciutat.  
 
D’altra banda, hem de treballar activament per un espai públic accessible i inclusiu, respectant i 
vetllant per l’autonomia personal de tothom. El suport i el finançament de les entitats del 
moviment de la discapacitat juga un paper essencial en la promoció i en el suport actiu a les 
persones d’aquest col·lectiu i les seves famílies. Hem d’avançar cap a una cultura de les 
capacitats i del disseny universal, útil per a tothom i no exlcoent.  
 
Objectiu i mesures 

Socialitzar i respectar l’espai públic de tothom 
● Farem un Pla de manteniment integral per barris, tant pel que fa al mobiliari urbà, 

il·luminació i vegetació, com l’estat i neteja de voreres i carrers. 
● Renovarem la Rambla de la Girada posant al dia arbrat, jocs infantils i mobiliari urbà 

incorporant la participació ciutadana en la seva definició. 
● Finalitzarem la urbanització del cobriment de les vies del tren. 
● Potenciarem la diversitat i compatibilitat d'usos de l'espai públic, promovent la 

reforma dels espais amb una definició clara dels llocs per evitar zones de conflicte: 
gimnàs a l’aire lliure, espais per fer ioga o similar, joc infantils, zones esportives 
urbanes, zones d’esbarjo per a gossos, etc. 

● Continuarem fomentant la pràctica esportiva, el joc i un estil de vida saludable als barris 
de Vilafranca, mitjançant la promoció de pistes poliesportives a l’aire lliure com les 
existents a la Girada i a Sant Julià. 

● Seguirem amb la rehabilitació del Claustre dels Trinitaris i de l’edifici de l’Antic 
Hospital. 

● Substituïrem els fanals que dificultin el trànsit dels vianants a les voreres i es revisarà 
la correcta il·luminació dels carrers. 

Promoure una política activa d’accessibilitat  
● Actualitzarem el Pla d’Accessibilitat i continuarem amb l'eliminació de les barreres 

arquitectòniques dins la Vila i en els edificis públics, aprofitant també els nous recursos 
digitals (app amb itineraris, adaptació per invidents, etc.).  
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● Articularem en els casos que sigui necessari un servei porta a porta per a persones 

amb mobilitat reduïda i necessitats especials. 
● Impulsarem, des de la Comissió sectorial pel Benestar de les persones amb discapacitat 

de la Vila, el Pla local d’Accessibilitat per persones amb discapacitat i amb problemes 
de salut mental.  

● Impulsarem campanyes de sensibilització, presa de consciència i educatives de forma 
periòdica, dirigides a tots els grups de població del municipi sobre la realitat de 
d’accessibilitat de les persones amb discapacitat, gent gran i pares i mares amb cotxe 
de nens. 

 

1.5 Transport públic i mobilitat eficient i sostenible 
Convé redoblar els esforços per aconseguir la transició cap a un model de mobilitat sostenible, 
respectuós amb el medi ambient i amb la salut de les persones. Demanarem corresponsabilitat 
a totes les administracions per desenvolupar aquest nou model de mobilitat. 
 
S’ha de potenciar en paral·lel el transport públic, tren o bus. La manera més eficaç de 
potenciar-ho és incrementar la freqüència de pas, millorar la puntualitat i creant canals de 
comunicació més fluids i transparents amb els usuaris. Cal accelerar un marc de col·laboració 
interadministratiu per millorar els serveis de bus i rodalies, atès que l’Ajuntament no en té 
competències. 
 
Objectius i mesures 

Millorar els serveis de mobilitat i les infraestructures de suport 
● Treballarem per aconseguir l’estació de trens regionals, que hauria de connectar amb 

l’estació de rodalies actual. 
● Continuarem demanant la connexió directe en tren amb l'UAB i amb Tarragona. 
● Continuarem negociant amb ADIF la cobertura de les vies del tren fins al pont de la 

carretera de Moja i amb RENFE la renovació de l’actual estació de rodalies.  
● Proposarem a les altres administracions desenvolupar una plataforma comuna 

d’informació sobre horaris, incidències i queixes del transport públic, alhora 
continuarem demanant millores en termes d'oferta, qualitat, fiabilitat i accessibilitat. 

● Demanarem bonificació en el peatge de Martorell, mentre no es finalitzi l’autovia. 
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Promoure una mobilitat sostenible i una mobilitat activa  
● Actualitzarem la redacció del Pla de Mobilitat, aprovat al 2007 després d’un procés de 

participació ciutadana, per promoure una mobilitat accessible, inclusiva i sostenible a 
Vilafranca. 

● Impulsarem programes de mobilitat activa (entrades i sortides de les escoles i centres 
de treball). 

● Continuarem fomentant la renovació del parc mòbil de l’Ajuntament cap a vehicles 
més nets, híbrids i elèctrics, i continuarem impulsant la creació de punts de recàrrega 
dels vehicles elèctrics. 

● Seguirem promovent la construcció de carrils-bicis amb els municipis propers. 
Finalitzar el de Les Cabanyes i Moja, i construir el carril bici cap als 5 polígons 
industrials . Impulsar-ne de nous cap als Monjos, la Granada, Pacs i el polígon industrial 2

de Sant Pere Molanta. 
● Promourem la creació d’un servei de bicing o patinet elèctric  comarcal aprofitant la 3

xarxa carrils bici que s’estan fent. 
  

1.6 Treballem pel dret a l’habitatge 
El pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) ha de garantir l’equilibri territorial, la cohesió 
social i l’assentament de polítiques econòmiques sostenibles, és a dir, un projecte de ciutat 
compacta, ordenada i respectuosa. L’actualització del POUM aprovat el 2003 ha de posar una 
especial atenció en la Memòria d’oferta d’habitatge assequible i la incorporació de la 
rehabilitació energètica dels edificis. 
 
Objectius i Mesures 

Impulsar l’ampliació de l'oferta de lloguer assequible 
● Impulsarem la utilització de la mesura permesa pel nou govern de l'Estat de destinar 

part dels superàvits pressupostaris municipals a les polítiques de construcció i/o 
adquisició d'habitatges. 

2 Polígons Industrials: Avinguda de Tarragona, Clot de Moja, Estació de Mercaderies i Les Fonts, Domenys I i 
Domenys II. En aquests polígons hi ha 234 empreses i hi treballen 2.080 persones. També hi trobem entitats com 
l’Àgora o l’INCAVI, i centres d’oci i comercials. 
3 El Bicing és un sistema de bicicleta pública compartida. Amb aquest sistema de transport públic d'ús individual, es 
facilita que els ciutadans puguin fer els seus desplaçaments habituals en bicicleta d’una manera sostenible, 
saludable i econòmica. 
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● Farem efectiu l'acord del Ple municipal, per tal d'exigir als grans tenidors (entitats 

bancàries, empreses constructores) el lloguer social de pisos buits, per tal de donar 
sortida a la demanda actual d'habitatge digne i accessible. 

● Treballarem per convertir l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil en habitatges de lloguer 
assequible. 

● Revisarem el Pla Local d’Habitatge per tal de definir estratègies per atendre les 
diferents necessitats habitacionals existents: pisos tutelats per a la gent gran, pisos amb 
serveis compartits per a joves, pisos tutelats per a persones amb algun tipus de 
discapacitat (física, psíquica, sensorial), problemàtica de salut mental o altres. 

● Continuarem el programa de rehabilitació d’habitatges per lloguer social. 

Impulsar la rehabilitació energètica 
● Posarem en marxa programes de rehabilitació energètica dels edificis acollint-nos a 

programes Europeus que facilitin i promocionin aquest tipus de projectes per tal d’ajudar 
a finançar-los. 
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Vilafranca per TREBALLAR 
Per garantir una qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població cal que oferim 
espais per promoure un desenvolupament econòmic innovador, sostenible i inclusiu. Hem de 
donar suport al teixit productiu actual i continuar oferint espais perquè s’instal.li nova activitat 
econòmica, per tal que hi hagi oferta d’ocupació al Penedès i afavorir les oportunitats laborals 
de la ciutadania. 
 

2.1 Innovació i coneixement per a la millora de la competitivitat 
El municipi ha d´esdevenir actor central i clau en promoure processos innovadors tant en els 
aspectes de desenvolupament econòmic entre les empreses, com en la innovació social en les 
entitats i en el propi Ajuntament. S’ha de treballar per una major governança democràtica a 
través de la transparència i la participació ciutadana, amb formes de comunicació i interacció 
més àgils i clares entre govern i ciutadania. 
 
Vilafranca ha d’estar present en la transició de les ciutats cap a l’economia 4.0: transformació 
digital, indústria 4.0, producció localitzada i circular, impressió 3D, eficiència energètica i 
sostenibilitat. És important tenir polítiques actives per incorporar les millores de competitivitat 
associades a la nova economia, però promovent la igualtat d’oportunitats afavorint 
alfabetització digital de tota la població i reduint la bretxa digital. 
 
Objectius i mesures 

Contribuir a la transició de la ciutat cap a l´economia del futur 
● Accelerarem tots els processos vinculats a la implantació de l’administració digital per 

convertir-nos en una administració pionera en aquest camp. Promovent la formació 
interna del personal de l’Ajuntament per actualitzar coneixements digitals i donar una 
millor atenció al ciutadà. 

● Promourem models d’innovació oberta i startups  a l’entorn del carrer comerç, per 4

facilitar que les empreses experimentin nous models de negoci més innovadors i 
sostenibles. 

4 Una empresa emergent (en anglès, start-up) és una empresa de creació recent que, generalment, es troba en una 
fase de desenvolupament de producte. Tot i que les empreses emergents poden dedicar-se a qualsevol sector, 
generalment el terme es relaciona amb empreses d'alt creixement, associades a noves tecnologies o models de 
negoci innovadors.  
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● Mantindrem espais de proximitat i d’accés directe de la ciutadania a Internet, a la 

biblioteca, sales d’estudis i altres espais públics. 
● Continuarem promovent entre la ciutadania l‘alfabetització digital davant els nous 

reptes globals.  

Fomentar la creativitat i les vocacions científiques entre infants i joves 
● Continuarem promovent programes de foment de la creativitat dirigits a la infantesa i 

la joventut que impulsin les habilitats que es relacionen amb el pensament creatiu i la 
generació d´idees innovadores. 

● Promourem al nou Espai Jove La Nau espais de creativitat i innovació com fab labs i 
laboratoris de cocreativitat, dotats de maquinària digital, afavorint la democràcia 
productiva i la cultura maker . 5

● Impulsarem entre els centres de primària i secundària programes de sensibilització i 
potenciació de les vocacions científiques i tecnològiques, dirigits a incrementar l’interès 
per les professions tecnicocientífiques. Implementant plans STEAM  per augmentar, 6

especialment, la presència de dones en l’àmbit científic. 
 

2.2 Per una economia democràtica, social i solidària 
La crisi econòmica, el deteriorament de les condicions de treball, la precarietat, els baixos sous, 
els riscos d’augment de la vulnerabilitat, indiquen que cal fer front a l’hegemonia d’un model 
neoliberal únicament centrat en la generació de benefici econòmic a curt termini, sense tenir en 
consideració la distribució de la riquesa i provocant exclusió i pobresa, i l’abandonament d’oficis 
i formes de vida més tradicionals i sostenibles. 
 
Davant un context de deslegitimació del model econòmic imperant, basat en l'empresa que 
únicament maximitza beneficis, la ciutadania demana posar en valor la dimensió social de 
l’empresa. En aquest context apareixen (o re-apareixen) conceptes i demandes com: 
l'economia col·laborativa, l'empresa social, la responsabilitat social empresarial, l'economia 
circular, l'economia del bé comú, l’economia solidària, etc. 
 

5 Cultura maker (cultura del fem-ho), terme relacionat amb el moviment maker (moviment fem-ho) i els makerspaces 
(espais fem-ho). Un makerspace és un lloc on la gent es reuneix per crear i col·laborar, per compartir recursos, 
coneixements i objectes. En definitiva, es tracta d'obrir noves possibilitats als usuaris perquè creïn i inventin de 
manera col·laborativa, proporcionant-los un espai de trobada, connexió i recursos (com ordinadors, impressores 3D, 
eines d’edició i d’artesania tradicionals), un lloc on puguin compartir. 
6 STEAM (per les seves sigles en anglès de ciències, tecnologia, enginyeria, arts –que inclou arquitectura, urbanisme 
i edificació– i matemàtiques). Actualment hi ha una manca de dones en aquests sectors i molt especialment en el de 
les TIC, per la qual cosa cal oferir al col·lectiu femení les oportunitats d’ascensor social relacionades amb un futur 
professional en aquests àmbits. 
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En aquest sentit, una economia democràtica, social i solidària estarà orientada al foment de la 
qualitat i la sostenibilitat del treball i del medi ambient, així com l’equitat de gènere, l’arrelament 
territorial i l’economia de proximitat. 
 
Objectius i mesures 

Promoure l’economia social i solidària 
● Fomentarem, a través del Centre Àgora, l’emprenedoria col·lectiva i enfortirem 

l'economia social, promovent el cooperativisme pels seus valors positius: autoajuda, 
autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.  

● Potenciarem singularment que les iniciatives emergents d’economia verda i circular 
prenguin formes d’organització econòmica basades en l’economia social i solidària. 

● Continuarem apostant per estratègies de compra pública responsable, de proximitat 
i solidària , a través de clàusules socials en els processos licitatoris, per facilitar que 7

empreses locals puguin fer-se càrrec d'obres i serveis, sense que es resenteixin els 
criteris de qualitat i viabilitat. 

● Donarem suport a les reivindicacions dels CET  per a la seva continuïtat i estabilitat.  8

Impulsar l’economia i l’ocupació 
● Impulsarem el Consell de ciutat per al foment de la innovació i l’economia local. 

Òrgan consultiu que haurà d’estar format per persones amb un lligam a Vilafranca i que 
tinguin una reconeguda experiència en l’àmbit de la innovació. L’objectiu és el 
d’assessorar a l’Ajuntament sobre estratègies i actuacions per tal de potenciar noves 
oportunitats econòmiques i la creació d’ocupació a Vilafranca. 

● Impulsarem la creació d’una Cooperativa de crèdit  per donar suport als projectes 9

locals d’emprenedors, autònoms i empreses, a través de microcrèdits.  
● Promourem nova activitat econòmica al Polígon els Cirerers i nous serveis a l'eix de la 

via, especialment al carrer Comerç. 

7 L’Ajuntament de Vilafranca forma parta de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS) amb 
l'objectiu de promoure, reforçar i consolidar aquest model socioeconòmic alternatiu i transformador al territori. 
8 Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb 
discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol 
altra empresa, però la seva funció és social. 
9 Les Cooperatives de Crèdit són entitats financeres supervisades pel Banc d’Espanya i que tenen com a objectiu 
rebre dipòsits dels socis i donar crèdit per a les economies que necessiten finançament, tant a Pimes com a 
economies domèstiques. Tanmateix l’enfocament de negoci té un clar objectiu social i s’hi prioritza el negoci local, 
promocionant un model econòmic sostenible i respectuós amb el medi ambient. 
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2.3 El comerç de proximitat 
El comerç de proximitat és fonamental per a la construcció d’un municipi cohesionat, amb 
personalitat i que cerca la qualitat de vida, i un element que configura en part l’ànima social, 
cultural i econòmica de la nostre Vila. 
 
Volem un comerç de proximitat divers, integrador, equilibrat i arrelat. El comerç ha de ser una 
de les activitats econòmiques importants pel nostre municipi que, a la vegada, promocioni 
valors com la sostenibilitat, la diversitat i la innovació.  
 
Hem de continuar donant suport als comerciants que, dia a dia, s’esforcen per millorar la 
competitivitat i sostenibilitat dels seus negocis, integrant als establiments els instruments 
necessaris per donar als ciutadans-consumidors un bon tracte, una especialització i uns 
productes de qualitat. 
 
Objectius i mesures 

Millorar la competitivitat del comerç de proximitat 
● Continuarem reforçant l’associacionisme i treball conjunt dels comerciants, perquè els 

grans reptes actuals (vendes online, grans superfícies,...) no es poden abordar amb 
estratègies individuals. 

● Ajudarem i acompanyarem els comerços perquè incorporin les innovacions digitals en 
la gestió dels seus negocis i en les compres i vendes. 

● Recolzarem iniciatives de promoció comercial dels mercat municipals, mercats no 
sedentaris i fires, buscant nous elements de reclam pel visitant i afavorint la 
convivència amb l’entorn on es desenvolupen. 

Impulsar el comerç de proximitat 
● Fomentarem el consum responsable i de proximitat, a través de campanyes de 

sensibilització, dissenyant accions específiques per impulsar la renovació i accessibilitat 
dels comerços actuals. 

● Promourem la millora, accessibilitat i l'ampliació, si escau, dels serveis i dels accessos 
als espais públics comercials, prioritzant les illes de vianants en les zones comercials. 

● Treballarem per ampliar l'oferta comercial als barris i a Vilafranca. 
● Continuarem fomentant el sector de la restauració, perquè sigui un exponent de la 

nostra gastronomia i un pol d’atracció per nous visitants al municipi. 
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● Promourem, conjuntament amb les associacions del sector, un codi de bones 

pràctiques comercials per fer-ne difusió entre les noves botigues. En aquest codi 
s’aconsellaria l'adhesió a l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), es 
recomanaria unir-se als gremis i associacions de comerciants existents, s’informaria 
sobre la recollida selectiva de residus, es promouria la responsabilitat social dels 
comerços, etc. 

 

2.4 Indústria per l’ocupació 
Considerem que la indústria en un ampli sentit, és a dir la manufacturera, però també els 
serveis lligats a ella, ha de jugar un paper clau en el desenvolupament de l’economia del 
territori. No podem parlar d’una ciutat de serveis exclusivament, la realitat ens diu que el sector 
industrial contribueix significativament a la creació de valor, generació de riquesa i ocupació. 
 
Hem de donar suport a la indústria i a la petita i mitjana empresa (PIMES) en l’adopció de la 
“Indústria 4.0”, o quarta revolució industrial, que tindrà conseqüències significatives sobre la 
productivitat, l’ocupació i les habilitats requerides a treballadors i treballadores, però també 
sobre la distribució de la renda, el benestar i el medi ambient. 
 
Objectius i Mesures 

Potenciar l'activitat productiva 
● Millorarem els serveis en els polígons, segons necessitats detectades per les 

empreses, per enfortir la competitivitat, eficiència i qualitat del nostre teixit empresarial. 
● Treballarem per millorar la capacitat d’atracció dels polígons industrials per a noves 

inversions empresarials, establint bonificacions fiscals (per contractació indefinida o 
altres). 

● Impulsarem conjuntament amb altres administracions la internacionalització i la 
innovació de les empreses, especialment les PIME. 

Recolzar al teixit econòmic de la ciutat 
● Donarem suport a les entitats empresarials existents (FEGP , DO Penedès, Fruita 10

Dolça, etc.) i clústers empresarials (Innovi) que generin la capacitat de “compartir valor” 
per tal d’augmentar la capacitat productiva, innovadora i creativa en l’entorn econòmic 
proper. Incidint en iniciatives ja existents com RIS3CAT  o els PECT . 11 12

10 Federació Empresarial del Gran Penedès. 
11 L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de 
Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies 
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● Promourem sistemes de gestió del temps innovadors a les empreses, per millorar la 

conciliació de la vida personal i laboral de totes les persones treballadores. 
 

2.5 Ocupació de qualitat per un creixement inclusiu 
Vivim una època de grans canvis, i en aquest context el món laboral és un dels àmbits que es 
transforma amb major celeritat. La globalització, els canvis econòmics i socials i la progressiva 
incorporació de les TIC estan canviant la forma de treballar i d'entendre el treball. Necessitem 
potenciar la formació per afavorir la formació i adaptació de les persones aturades i de les que 
treballen, per mantenir i actualitzar les seves competències professionals. 
 
A més, la difícil situació de crisi patida, juntament amb les seves connotacions en la 
precarització del mercat laboral, han incidit en la realitat laboral. Aquests canvis porten a la 
polarització i dualització de l’economia. La taxa d’atur  a Vilafranca és del 11,22%, per sobre 13

de la mitjana comarcal del 10,55%, una mica per sota de la mitjana de Catalunya del 11,5% i 
clarament per sobre de la mitjana europea del 7%. S’ha de tenir especial atenció a les persones 
aturades de llarga durada, perquè poden presentar un significatiu risc de cronificació.  
 
L’informe de l’OCDE A Broken Social Elevator? How to promote Mobility versa sobre les 
oportunitats dels ciutadans de diferents països del món per “escalar” la seva posició 
econòmica. Según aquest informe l’ascensor social a Espanya no funciona, les persones que 
provenen de famílies que es troben en el més alt del nivell d’ingressos es mantindran en aquest 
nivell, mentre que els que es troben en la zona intermitja del ranking social tenen més 
probabilitats de caure a la zona d’ingressos baixos i inclús a la pobresa, que no pas d’ascendir. 
 
Objectius i Mesures 

Suport a la formació professional 
● Continuarem fomentant la relació entre la formació, el territori i el món productiu, com a 

triangle virtuós. Apostant per iniciatives de suport en la formació i ocupació com la 
formació professional (dual), escola taller, etc.  

de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) 
que s'ajustin al seu potencial d'innovació. 
12 Els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) són iniciatives que impulsen els agents del territori i 
lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del 
territori i tinguin un fort component d'innovació.  
13 Taxa d’atur a Vilafranca i Alt Penedès segons l’Observatori mercat de treball al dia editat pel Servei d'Iniciatives 
Econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf. Taxa d’atur a Catalunya i Unió Europea segons Idescat. 
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Impulsar l’ocupabilitat 
● Impulsarem iniciatives orientades al trencament del “sostre de vidre” que dificulta el ple 

desenvolupament professional de les dones, donant eines formatives i de suport i 
mentoring  per promoure l’accés a càrrecs directius o de responsabilitat. 14

● Buscarem finançament addicional a través de Fons Europeus per tal d’incrementar els 
Plans d’Ocupació, prioritzant aquelles persones amb major temps a l’atur o amb un 
major risc d’exclusió i pobresa, i amb estreta coordinació amb els serveis socials 
municipals.  

● Donarem continuïtat al programa Vilafranca Inclusió . 15

● Impulsarem, des de la Fundació Pro Penedès, nous programes d’inserció laboral i 
treball amb suport a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat per promoure 
el compliment del Reial Decret legislatiu 1/2013.  

● Ampliarem l’oferta de formació ocupacional a la Fassina mitjançant escoles taller, 
cases d’ofici i altres programes formatius. 

 

2.6 Turisme integrat al territori 
El turisme, en les seves diferents vessants, turisme cultural, esportiu, enoturisme, etc. ha 
d’esdevenir una palanca més de creixement econòmic per al municipi. L’impuls del turisme ha 
de caracteritzar-se per ser accessible, sostenible i qualificat, cal ser previsors en la gestió i el 
volum del turisme. Amb un pacte (explícit o implícit) entre administració i sector privat. 
 
Objectius i mesures 

Impulsar un model turístic sostenible 
● Continuarem donant suport al creixement de l’enoturisme a la nostra Vila i comarca. 
● Continuarem potenciant l’Alberg Municipal de Joventut per incentivar-ne l’ús a nivell 

de les entitats locals i l’ús com a allotjament turístic per diferents tipologies de públic 
(escolar, esportiu i cultural). 

● Continuarem recolzant i promovent iniciatives gastronòmic-culturals (Ruta del xató, 
Vijazz, Fira del Gall...) per promocionar Vilafranca i el seu entorn. 

  

14 La mentoria és una relació de desenvolupament personal en la qual una persona més experimentada. o de 
coneixement més gran ajuda a una altra menys experimentada o amb menor coneixement. (Font: Viquipèdia) 
15 Vilafranca Inclusió és un programa de suport a les famílies que no disposen de cap font d'ingrés econòmic amb 
l'objectiu d'afavorir la reinserció al món laboral. 
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Vilafranca per GAUDIR 
És molt important la vida cultural i associativa, i la participació de la ciutadania en la vida 
pública. Bona part d’aquesta participació passa en espais comuns com carrers i places, o en 
equipaments esportius, culturals i educatius. Tots i cadascun d’aquests espais públics, han de 
disposar d’un marc clar de convivència, per compartir i cohesionar la ciutat, afavorint la 
creativitat i oferint plataformes que permetin gaudir d’allò que Vilafranca ens ofereix. 
 
Hem de garantir l’aprofitament per part de tothom de l’espai públic col·lectiu. Espais per viure, 
espais per treballar, espais per aprendre, espais per participar, espais per gaudir. 
 

3.1 Igualtat i polítiques de gènere 
Les lleis actuals consideren que tothom som iguals davant la llei i prohibeixen qualsevol tipus 
de discriminació; però les dades objectives demostren, per desgràcia, que la realitat és ben 
diferent i que la desigualtat existeix en molts sentits i àmbits: familiar, escolar, econòmic, 
laboral,... Des del socialisme treballem per un nou pacte social entre dones i homes, basat en la 
igualtat d'oportunitats, la llibertat d'elecció i el respecte.  
 
Com a societat hem de poder garantir una vida lliure de violència, concretament vers les dones, 
per assolir la igualtat d'oportunitats en el treball, lluitant contra la bretxa salarial i els sostres de 
vidre. Ens preocupa la manca d'implicació del govern de la Generalitat que des de 2010 ha 
reduït la inversió en polítiques de protecció a les dones un 31,59%. 
 
Els Ajuntaments han de ser un exemple de bones pràctiques en igualtat impulsant governs 
paritaris i polítiques transversals per incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions 
municipals. 
 
Objectius i mesures 

La igualtat és un dret fonamental de tothom 
● Reforçarem la regidoria d’Igualtat. 
● Desplegarem el Pla Local d’Igualtat i el Pla Local LGTBI. 
● Continuarem potenciant els programes de prevenció de la violència masclista amb 

tots els agents implicats, així com promoure activament accions de prevenció, 
sensibilització i detecció tant en dones com en homes.  

● Promourem el currículum anònim que suprimeix apartats com el nom i cognoms, el 
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gènere, l’edat, la imatge, etc. per tal d’evitar biaixos inconscients i afavorir així la igualtat 
d’oportunitats.  

Polítiques de gènere 
● Donarem suport a la visibilitat i pràctica de l’esport femení. lnstal·larem gespa al camp 

de futbol 3, on entrena el futbol femení i l’únic camp que queda de terra, i ampliarem 
els vestuaris al pavelló d’hoquei per atendre les necessitats de vestuaris de les noies 
que practiquen també aquest esport. 

● Fomentarem la igualtat de gènere, basada en el respecte i la convivència en l’espai 
públic, fent una ordenança d’igualtat i campanyes de sensibilització específiques 
(festes lliures de sexisme, drets reproductius i sexuals, etc.). 

 

3.2 Cultura i oci 
Els i les socialistes entenem la cultura com un puntal per a la socialització i la independència de 
l’individu, com un dret i un valor públic que cal preservar i potenciar. Com es diu a l’Estatut de 
Catalunya de 2006: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la 
cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives”. És per això 
que no podem acceptar el trencament del compromís de finançament de les escoles municipals 
(de música, d’art-Arsenal) o la paralització dels ajuts per a inversions d’equipaments culturals. 
 
En aquest sentit, queden clar per a nosaltres els següents principis: 

➢ La cultura és un dret i un valor públic per a la socialització i la independència de la 
ciutadania. 

➢ Les polítiques culturals són eines per a la cohesió i el foment de la convivència. 
➢ La cultura és un instrument per al desenvolupament econòmic, generadora de riquesa i 

d’ocupació. 
➢ Defensem la llengua com a element indispensable per a la cohesió social. 

 
Objectiu i mesures 

Dinamització i desenvolupament cultural 
● Continuarem donant suport a les entitats i col·lectius amb iniciatives de caire 

cultural (música, cinema, dansa, teatre, pintura...), fomentant la participació de creadors 
locals i com a elements de dinamització dels equipaments culturals municipals.  

● Potenciarem la programació de Cal Bolet i l’Auditori per tal d’incrementar el públic, 
fent un esforç per arribar a nous ciutadans i ciutadanes, fent la cultura accessible per a 
tothom.  
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● Treballarem conjuntament amb el Consell de la Festa Major, per aconseguir que la FM 

sigui reconeguda com a Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.  

Equipaments culturals 
● Mantindrem el suport al Vinseum com a eina de promoció del nostre patrimoni cultural i 

artístic, i com a eina d’atracció de turisme, en les següents fases de creixement del 
projecte de reforma.  

● Finalitzarem les obres de millora de la Casa de la Festa Major. 
● Donarem suport a l’ampliació de la Biblioteca Comarcal i augmentarem la xarxa actual 

de sales d’estudi dotant-les d’accés al fons bibliogràfic de la Biblioteca. 
● Millorarem l’accés i entorn de l’Auditori Municipal. 
● Impulsarem un Espai per a Creadors (pintors, escultors, ceramistes…).  

 

3.3 Polítiques d’esport: salut, inclusió i convivència 
L’Esport a Catalunya passa per greus problemes econòmics i organitzatius. El teixit esportiu 
sobreviu gràcies a l’esforç dels ens locals, els quals, a banda de les corresponents 
subvencions, s’encarreguen de la inversió, manteniment i la despesa corrent de les 
instal·lacions (consum energètic, personal...). 
 
L’esport el visualitzem i l’entenem com: 

➢ Un factor socialitzador i educatiu: eina generadora de valors i factor d’integració. Amb 
les entitats i clubs esportius com a principals protagonistes. 

➢ Un factor per a la salut i la prevenció de malalties. 
➢ Una política de promoció dels nostre municipi. 

 
Objectiu i mesures 

Per una pràctica esportiva saludable 
● Mantindrem el suport a les AMPES, a les entitats i associacions esportives, etc. en tot el 

que fa referència al foment de l’esport en edat escolar. Així mateix l’esport ha de ser 
una eina d’inclusió, de socialització i generadora d’igualtat, especialment en edat 
escolar i juvenil. 

● Implementarem programes que promoguin un estil de vida saludable i actiu, aprofitant 
l’espai públic (places, carrers, parcs), senyalitzant itineraris saludables urbans que es 
puguin realitzar caminant, corrent o amb bicicleta. 
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● Facilitarem l’accessibilitat d’espais esportius municipals per a persones amb 

discapacitats per tal de potenciar l’esport inclusiu adaptat, i per tant, assolir que la 
pràctica esportiva estigui a l’abast de tota la seva ciutadania. 

● Continuarem potenciant l’organització d’esdeveniments esportius com a part d’una 
estratègia d’identificació de Vilafranca amb l’esport, com a promoció d’activitat esportiva 
i també per a la difusió d’hàbits saludables. 

Per una millora de les instal·lacions esportives 
● Promourem plans anuals de manteniment de les instal·lacions esportives a través del 

Patronat Municipal d’Esports. 
● Impulsarem millores en les instal·lacions esportives. Realitzarem l’ampliació del pavelló 

de la Gamba  i farem la remodelació del pavelló Firal, especialment en la millora dels 16

seus vestuaris i confort climàtic. 
● Fomentarem el mecenatge esportiu a nivell local, com un instrument per assolir una 

cooperació publico-privada a l’hora d’assolir el suport d’empreses locals per a l’esport 
del municipi. 

 

3.4 Infància i joventut 
Durant el període del govern tripartit, a Catalunya es va impulsar un canvi d’orientació de les 
polítiques socials d’infància, encaixant-les en una orientació més universalista de les 
prestacions socials, ampliant els drets i l’atenció a la petita infància (0-3), lluitant contra la 
segregació escolar i treballant en la conciliació de la vida familiar i laboral. En l’actualitat 
España i Catalunya estan a la cua d’inversió de PIB en polítiques d’infància. Cal insistir en el fet 
que la infància és un dels sectors de la població on més estralls provoca la situació de pobresa. 
 
Per la seva banda, els i les joves són present i futur; els adolescents lluiten per trobar el seu lloc 
i trobar-se a ells mateixos. Des de l'administració local hem de potenciar les seves capacitats 
indistintament del seu origen o recursos, animant-los a experimentar i arriscar-se (a nivell 
personal, acadèmic o professional), i ajudant-los a prendre consciència que també formen part 
d’un projecte col·lectiu. 
 
Objectius i mesures 

16 La remodelació implica la construcció d’un nou edifici adossat al pavelló actual, que inclourà tres pistes de 
32×20,5m i una pista gran (resultat de les tres pistes unides) de 61,5x32m; totes segons les mides reglamentàries. A 
més, l’alçada serà de nou metres, cosa que facilitarà els entrenaments i competicions dels clubs de rítmica i voleibol. 
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Protegir els drets de la infància 
● Exigirem a la Generalitat que implementi urgentment un calendari de restitució de les 

partides destinades al foment i al funcionament de les llars d'infants municipals no 
retornades als Ajuntaments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les 
subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i 
transparència. 

● Mantindrem les places de vetlladors  a les escoles i les places de llar d’infants.  17

● Continuarem facilitant l’accés a Casals d’estiu i activitats extraescolars a tota la 
infància i joventut, especialment als més vulnerables i amb necessitats educatives 
especials.   

● Donarem suport a la paternitat i maternitat responsables a través de l’oferta de 
serveis públics com la Casa Petita, el Centre Obert i el projecte Adolescents.  

● Proposarem l’obertura d’una segona Casa Petita. 
● Promourem un Consell de la Infància amb l'objectiu de convertir el benestar de la 

infància en un eix vertebrador de l’acció municipal. 

Al costat del jovent 
● Revisarem el Pla local de joventut que ha de marcar les línies de treball prioritàries 

pels propers anys. 
● Donarem suport a l’Espai Jove La Nau en la seva arrencada i consolidació, com a 

espai de referència pels joves i les joves, amb una programació atractiva i promovent 
projectes juvenils. 

● Promourem des del SIAJ (Servei d’Informació i Assessorament per a Joves) una nova 
assessoria basada en la intel·ligència emocional, com a servei de suport als joves i 
d’ajuda en el seu creixement personal. 

● Promourem projectes per facilitar als joves tenir experiència internacional, projectes 
com el Cos Europeu de Solidaritat , intercanvis juvenils, camps de treball, etc. 18

● Impulsarem nous habitatges per a joves i nous serveis a l’avinguda de la  Pelegrina, 
complementant la millora de l’entorn iniciada amb l’obertura del nou Espai Jove La Nau 
a l’antic mercat de la Pelegrina. 

● Farem una pista esportiva tipus “Skatepark” per la pràctica del Skateboarding i altres 
esports urbans. 

17 Model de garantia efectiva d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, 
particularment l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), comptant amb un nombre d’hores d’atenció, 
dotades del personal docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladors/es, etc.), adequades per atendre adequadament 
cada necessitat educativa. 
18 El Cos Europeu de Solidaritat és una nova iniciativa de la Unió Europea amb l’objectiu de crear oportunitats per a 
què els joves treballin de voluntaris o col·laborin en projectes que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tot Europa. 
Poden participar-hi persones de 18 a 30 anys i els projectes tenen una durada entre dos mesos i un any. 
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3.5 Gent gran: el valor de l’experiència 
Catalunya tindrà en el 2030 ja el 31,3% de la població de més de 60 anys, i d’aquests el 8,3% 
tindran més de 80 anys. Espanya l’any 2040 serà un dels països més longeu del món. El 
col·lectiu de les persones grans és divers, com ho és la societat, amb unes realitats molt 
diferents, a les que cal donar respostes diferents des de la societat i des de la política.  
 
Calen polítiques diferenciadores i diverses, que reconeguin a les persones grans com el que 
són, ciutadans de ple drets i amb molta experiència acumulada. Afavorir que puguin decidir en 
allò que els afecta, però també lluitant contra les desigualtats i que se sentin acompanyats en 
els processos de dependència, malaltia, i de lluita contra la soledat no desitjada. 
 
Hem de treballar per: 

➢ Promoure la ciutadania activa i participativa de les persones grans. 
➢ Garantir la vida autònoma, mentre sigui possible, amb serveis de suport i 

acompanyament en aquells casos que ja no és possible. 
➢ Fer una Vilafranca amigable amb les persones (gent gran i infants especialment). 

 
Objectius i mesures 

Ciutadania activa i participativa  
● Continuarem amb els projectes comunitaris que ja estan en marxa, afavorir-ne la 

participació en el disseny: la festa de la gent gran, les colònies, el projecte d’intercanvi 
generacional, les activitats esportives, el carnet blanc, el suport a les entitats de gent 
gran, l’Aula d'extensió universitària de la gent gran, etc. 

● Promourem més zones d’esport a l’aire lliure per a gent gran apostant per un estil de 
vida saludable i actiu. 

● Actualitzarem el model de casals per a la gent gran, així com potenciarem la 
participació en la gestió de les persones usuàries, un model obert al barri, col·laborador i 
participatiu en activitats intergeneracionals. 

● Promourem la coordinació entre les activitats dels diferents casals, per tal de fer una 
oferta similar a tota la població gran de la Vila. 

● Obrirem un Casal per a la gent gran al barri de La Girada. 
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Serveis de qualitat i que afavoreixin l’atenció i la proximitat 
● Garantirem els serveis a la gent gran pel que fa al Servei de Teleassistència gratuïta i 

Servei d’Atenció Domiciliària.  
● Treballarem per incrementar el nombre de places públiques de residència. 
● Impulsarem la construcció de pisos per a gent gran amb serveis compartits. 
● Continuarem amb els programes d’ajut a la supressió de barreres arquitectòniques. 

 

3.6 Animals de companyia: Tinença responsable 
Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus 
propietaris. Tenir animals de companyia exigeix però, complir un seguit de compromisos, tant 
amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris –amb 
els animals i amb la societat– és el que es coneix per tinença responsable. 
 
Els objectius de l'ordenança municipal vigent a Vilafranca són assolir el màxim nivell de 
protecció i benestar dels animals, garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments 
d'animals i preservar la tranquil·litat, la salut i la seguretat de les persones. 
 
Objectius i mesures 

Protecció i benestar animal 
● Promourem l’ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la 

seva tinença que va entrar en vigor la legislatura passada i redactat conjuntament amb 
les entitats animalistes locals. 

● Impulsarem campanyes de sensibilització conjuntament amb les entitats animalistes, 
per exemple per fomentar l’adopció responsable, promoure les esterilitzacions, la 
identificació dels animals amb el microxip, xerrades sobre educació canina i felina, etc. 

● Donarem suport al Centre d’acollida d’animals de companyia (CAAD), gestionat per la 
Mancomunitat, en l’adopció de mesures d’orientació en l’adopció i formació en 
educació canina per prevenir l’abandonament i maltracte animal, així com evitar 
possible conflictes veïnals i de convivència.  

● Ampliarem les zones d’esbarjo pels gossos, dotant-les d’equipament específic per a 
l’exercici de l’animal. 

● Incrementarem la vigilància en l’aplicació de l’ordenança reguladora, especialment 
pel que fa a l’incivisme d’alguns propietaris (recollida de defecacions, animals perillosos 
sense morrió…).  
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Vilafranca per AVANÇAR 
Els socialistes reivindiquem els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS) , com 19

són la lluita contra la pobresa, vetllar per a la salut, la cura del medi ambient, justícia social, 
igualtat de gènere i defensa de l’educació pública. 
 
Per reeixir en aquests objectius és fonamental que ens proposem avançar en models de 
governança descentralitzats, col·laboratius, cooperatius, interactius i innovadors. La força de la 
innovació ha d’estar present en totes les nostres accions, però cal centrar-les en la relació i 
interacció amb la ciutadania.  

4.1 Educació: motor de progrés i transformació social 
Treballem per la Ciutat Educadora. L’educació com a eix vertebrador, que ens prepari per 
afrontar els reptes futurs d’un món cada dia més global i plural. Entenem l’educació com a 
motor de progrés i de transformació social, sent un dels pilars de la convivència i de la cohesió 
social. És per això que hem d’identificar i definir la corresponsabilitat dels tres àmbits que 
intervenen en l’educació: les famílies, el sistema educatiu i l’entorn. 
 
Hem de vetllar per la qualitat en el manteniment de la xarxa de centres educatius i escoles 
bressol, reforçar les accions d’informació, orientació i acompanyament a les famílies i les seves 
AMPAs. Hem de fer front a importants reptes com: la corresponsabilització del conjunt de la 
xarxa educativa en l’acollida d’alumnat nouvingut; la reducció de l’abandonament i del fracàs 
escolar; el manteniment de la qualitat de la xarxa de centres; la millora de la vinculació entre 
formació professional i empresa; etc. 
 
En aquesta perspectiva tenim tres grans línies que conformen la nostra proposta educativa: 

➢ Garantir l’accés de la ciutadania a l’educació. En aquest context és fonamental vetllar 
per tal que les polítiques relacionades amb llars d’infants i beques, esdevinguin 
prioritàries. 

➢ Aconseguir un model educatiu de qualitat. Tot i no ser competències pròpies de 
l’Ajuntament, com administració més propera a la ciutadania hem d’escoltar els 
problemes i liderar, moltes vegades, la reclamació de solucions al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. 

➢ Societat educadora. Una societat que educa és una societat que assegura el seu 
progrés.  

 

19 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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Objectius i mesures 

Garantir l’accés a l’educació i la qualitat del sistema educatiu 
● Promourem la millora de les instal·lacions de l’escola Baltà i Elias valorant la necessitat 

de fer un edifici nou. 
● Impulsarem la continuïtat de la xarxa d’escoles bressol. Exigirem al govern de la 

Generalitat que compleixi amb les seves obligacions de finançament. 
● Treballarem per l’augment de l’oferta de la formació professional de grau mitjà i 

superior i la seva vinculació amb la demanda del món laboral del Penedès. 
● Garantirem que les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts d’escolarització, 

treballant per una educació integradora i inclusiva. 
● Continuarem donant suport a l’Institut Municipal de Formació i a les escoles que en 

formen part: Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, Escola Municipal d’Art 
Arsenal i Escola de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya. 

Societat educadora 
● Treballarem, a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i mitjançant la cerca 

d'acord, per una distribució i assignació de l’alumnat entre tots els centres educatius 
de Vilafranca. 

● Col·laborarem amb el centres educatius afavorint el desenvolupament del seus 
projectes educatius i promovent innovacions educatives. 

● Contribuirem a reforçar el rol de les famílies i de les AMPAs en els projectes educatius 
dels centres i en la seva tasca de suport educatiu. 

● Potenciarem els Itineraris escolars . 20

● Promourem els cursos de català, perquè tothom que ho necessiti hi pugui accedir, i 
com a element afavoridor d'una major integració social del nouvingut. 

● Continuarem donant suport al model inclusiu d'educació, per a l’atenció d’infants i 
adolescents amb alguna necessitat especial. 

 

4.2 Sostenibilitat i medi ambient 
La lluita per la sostenibilitat mediambiental és una qüestió política inexcusable per als 
socialistes, el canvi climàtic ens recorda que l’actual sistema productiu cada cop és menys 

20 Els camins escolars tenen com a objectiu que els infants vagin de forma segura a l’escola, caminant, i sigui també 
un moment de relació entre ells i aprenguin a prendre les seves primeres decisions sense que hi hagi un adult 
davant. En aquest projecte no només s’impliquen els alumnes, famílies i escola, sinó també els comerços del barri 
que funcionen com zones de seguretat si un infant es perd o necessita ajuda i els voluntaris que cada matí ajuden a 
regular el trànsit en les cruïlles més important de la ruta. 
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eficient en un sentit ambiental i social. Els reptes mediambientals s’han d’afrontar a nivell 
governamental, però també a nivell individual, amb un canvi en la nostra societat en què es 
prengui consciència que la cura del medi ambient i l’impuls de la sostenibilitat són el millor 
llegat per a les generacions futures.  
 
El desafiament del canvi climàtic, juntament amb l'augment de les desigualtats, fa 
imprescindible construir un futur més sostenible. Un procés que implica somiar, repensar i refer 
els municipis per fer-los més justos socialment, més humans, amables, saludables i 
econòmicament i ambientalment sostenibles. 
 
Construir un municipi ecosostenible només es podrà fer amb una forta xarxa de complicitats, 
per tal que sigui fruit del somni col·lectiu i que garanteixi un pacte de transició justa i un nou 
pacte intergeneracional de la ciutadania. S’ha d'accelerar per posar en marxa programes per a 
la mitigació i adaptació climàtica i l'aposta per un nou model energètic sostenible. L’estratègia 
de municipis ecosostenibles ha de posar la sostenibilitat ambiental, la salut i el benestar de les 
persones en el centre del disseny urbà. 
 
Objectius i mesures 

Transició energètica cap a les renovables amb la finalitat d’Emissions Zero 
● Impulsarem l’ús d’energies renovables a tots els edificis municipals. Per exemple a 

través de continuar desplegant el projecte Vinyes x Calor . 21

● Promourem la rehabilitació energètica d’edificis públics per avançar cap a edificis de 
zero emissions, com marca la Directiva Europea d’Eficiència Energètica 2018/844/UE. 

● Simplificarem els procediments administratius per a les instal·lacions renovables, amb 
unes noves ordenances energètiques, i es seguirà amb les subvencions per a les 
millores energètiques als habitatges i amb les bonificacions en diferents impostos 
municipals. 

Potenciació de l’economia circular i foment del consum sostenible 
● Treballarem per millorar, conjuntament amb la Mancomunitat , el percentatge de 22

recollida selectiva de brossa, incentivant l’ús de la deixalleria. 

21 Exemple de projecte d’economia circular que ha permès “tancar el cercle de la vinya” utilitzant biomassa residual 
de les vinyes per produir a través d’una caldera de biomassa calor per diferents equipaments de la ciutat. 
22 La Mancomunitat Penedès-Garraf és una institució creada pels ajuntaments de les nostres comarques, que està al 
servei dels ciutadans per oferir serveis municipals de proximitat (CAAD, Planta Compostatge, Recollida selectiva, 
Deixalleria, etc.), en la mesura que la prestació conjunta dels serveis permet assolir un més alt grau d’eficiència en la 
gestió. 
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● Estudiarem la viabilitat de fixar la deixalleria mòbil i ampliar-la amb una zona de 

magatzem per afavorir l’intercanvi de productes no peribles perquè se’ls hi pugui 
donar un segon ús. 

● Fomentarem les dietes sostenibles, de proximitat i saludables en escoles i altres 
equipaments públics (hospitals, residències…). Desenvoluparem estratègies per evitar 
el malbaratament d'aliments. 

● Promourem des de l’administració la compra pública verda i innovadora 
energèticament i ambientalment. 

● Farem campanyes de difusió en els mitjans locals de comunicació de les 3R (reduir, 
reutilitzar, reciclar). 

 

4.3 Democràcia participativa i bon govern 
Una societat en canvi permanent reclama una administració de qualitat a l’alçada de les seves 
necessitats, amb capacitat d’innovació, àgil i diligent en la resposta. Aquest nou entorn exigeix 
que les actuacions municipals comptin amb major implicació i corresponsabilitat de la 
ciutadania, les entitats i les empreses. 
 
És necessari un posicionament innovador per part de l’Ajuntament basat en la transparència, la 
corresponsabilització i la professionalització. És fonamental continuar optimitzant els recursos 
amb criteris d’estalvi, responsabilitat i austeritat. 
 
Objectius i mesures 

Fer una administració més eficient i propera a la ciutadania 
● Prioritzarem aquells serveis que garanteixin la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 
● Ordenarem i millorarem els canals d’atenció ciutadana aprofitant la potencialitat de les 

tecnologies digitals i tenint cura de treballar des de l’omnicanalitat . 23

● Treballarem per fer realitat que la totalitat dels tràmits municipals es puguin realitzar 
des de qualsevol canal d’atenció, amb una cura i un esforç especial en l’atenció 
presencial al ciutadà. 

● Potenciarem la transversalitat dels processos i de la informació per facilitar l’accés fàcil i 
una resposta més ràpida als tràmits i als serveis, per exemple quan es sol·licita permís 
per fer un acte a la via pública. 

23 La omnicanalitat és una estratègia de gestió de forma que tots els canals, àrees o serveis en què es produeix una 
relació amb els ciutadans funcionen coordinadament. No s’ha de confondre amb disposar de múltiples canals 
(internet, telefònic, correu i presencial) sinó que tots aquests estan integrats i connectats.. 
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● Potenciarem els sistemes participatius i de consulta ciutadana. “L’Ajuntament 

t’escolta i et respon”. 

Rigor en les finances municipals i mancomunar serveis 
● Mantindrem els nivells de despesa i estalvi per continuar prestant els serveis més 

necessaris, actuant amb una política inversora que ajudi a la reactivació econòmica i la 
cohesió social. 

● Seguirem aplicant una política financera amb visió a llarg termini, rigorosa, estable, 
responsable i compromesa amb les necessitats dels vilafranquins i vilafranquines. 

● Promourem un model de transparència que permeti visibilitzar en qualsevol moment 
l’acció de govern. Desplegarem les cartes de serveis municipals que ho necessitin, a on 
determinarem els nostres compromisos amb els usuaris en termes de nivell de qualitat 
en la prestació que fonamentarà l’avaluació de la gestió municipal. 

● Seguirem apostant per la Mancomunitat Penedès Garraf  com a principal eina per la 24

gestió compartida de serveis municipals i per ampliar-ne la cartera de serveis. 
 

4.4 Entitats i associacionisme 
Vilafranca sempre ha fet bandera del ric teixit associatiu i s'ha reivindicat com a fonamental per 
tenir una societat més cohesionada, plural i exigent. Aquest teixit i totes les persones que el fan 
bategar és quelcom que s'ha de cuidar i reconèixer. Elles fan possible una Vilafranca més 
amable amb les persones, la cultura, els animals i el nostre entorn. 
 
El treball que es duu a terme des de les diferents entitats no seria en bona part possible si no 
fos per la desinteressada ajuda de totes les persones voluntàries que hi dediquen part del seu 
temps personal, coneixements i empatia per amplificar els objectius propis de cada entitat, fent 
una Vilafranca més acollidora, sensible i compromesa. 
 
Objectiu i mesures 

Promoure les entitats i el voluntariat 
● Recuperarem la  subvenció a entitats per a la millora de locals. Garantirem els 

convenis amb entitats i món associatiu (cultural, veïnal, esportiu, educatiu,...) per tal 
de millorar les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la comunitat.  

24 La Mancomunitat dota de serveis els municipis d'aquestes dues comarques. Treballant plegats, plantejant les 
coses de forma conjunta, es pot aconseguir oferir uns serveis als ciutadans i ciutadanes que d'altra manera no serien 
possibles, i amb uns costos molt més raonables per cada un d'ells. La Mancomunitat gestiona la recollida de residus, 
suport en iniciatives empresarials (centre Àgora), el CAAD, etc. 
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● Crearem l’Oficina d’atenció i suport a les entitats, per fomentar la difusió de projectes 

i activitats que dur a terme el teixit associatiu vilafranquí i promoure recursos per 
facilitar-ne la gestió, dinamització i enfortiment per tal d'ampliar la seva incidència social. 

● Continuarem impulsant l’Oficina del voluntariat per tal d’afavorir el món associatiu. 
 

4.5 Solidaritat: el valor de la justícia i la pau al món 
L’Ajuntament ha dut a terme una important actuació en l’àmbit de la cooperació internacional i 
el foment de la solidaritat i la pau. Vivim en un món global, amb fortes interdependències i els 
governs locals no podem viure aïllats.  
 
En temps de crisi, és fonamental l’exigència d’austeritat, rigor, eficàcia, eficiència, rendició de 
comptes i transparència en qualsevol política pública, també en el camp de la solidaritat i la 
cooperació internacional.  
 
Les relacions internacionals són també una necessitat per la gestió del dia a dia dels nostres 
governs locals, que sovint troben en les experiències d’altres països ensenyaments i bones 
pràctiques útils, així com la possibilitat de comparar experiències. 
 
Objectiu i mesures 

Política de cooperació 
● Continuarem donant suport al teixit associatiu i les ONG  locals que contribueixen a 25

la sensibilització ciutadana i a impulsar els canvis per construir un món més just i més 
lliure. 

● Potenciarem la cooperació centrada en la governabilitat democràtica, DDHH , reducció 26

de la pobresa, polítiques de gènere, sostenibilitat i respecte al medi ambient, sumats als 
clàssics de base de l'estat de benestar (educació, sanitat i promoció econòmica).  

● Promourem programes de sensibilització en valors que serveixen per conscienciar la 
ciutadania sobre la situació del món actual i les desigualtats socials i vitals.  

25 Una organització no governamental (ONG) és una associació sense ànim de lucre, dedicada a tasques amb 
finalitats solidàries i que no pertany ni ha estat creada per cap Estat o algun tipus d'institució estatal nacional o 
internacional. 
26 Els drets humans es defineixen generalment com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions 
bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida 
digna. Aquests drets es posseeixen independentment de quina sigui la situació legal o jurídica del país o regió en el 
que habita i de factors com l'estatus, l'ètnia, la nacionalitat o qualsevol altra circumstància de l'individu en qüestió. 
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Xarxes de ciutats: bones pràctiques 
● Continuarem promovent projectes bilaterals o multilaterals amb les ciutats 

agermanades , de caires social, esportiu, cultural o econòmic. Hem de reforçar les 27

xarxes de ciutats com una eina per treballar la innovació social i el compartiment de 
bones pràctiques de ciutat. 

 
  

27 Vilafranca del Penedès està agermanada amb 3 ciutats europees: Novo Mesto (Eslovènia), Bühl (Alemanya) i 
Melzo (Itàlia). 
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La VILAFRANCA/♡ de les noves oportunitats 
 
Els i les socialistes tenim un projecte per a la nostra Vila. Ho venim demostrant des de 1979, 
treballant per una Vilafranca oberta, igualitària, participativa i compromesa amb els reptes que 
hem anat assolint al llarg dels anys. El municipalisme és i ha estat un dels senyals d'identitat 
més clars de les i els socialistes catalans.  
 
Hem entès Vilafranca com l'espai per excel·lència on es contribuïa a la convivència real entre 
persones, a la plenitud de la ciutadania, i a l'esforç col·lectiu per construir conjuntament un 
espai públic obert i democràtic, on totes i tots puguem desenvolupar els nostres propis 
projectes de vida, al mateix temps que aportem al conjunt el millor de nosaltres mateixos.  
 
Avui ens trobem davant de nous escenaris que donen pas a nous reptes. L’augment de les 
desigualtats, els efectes del canvi climàtic, els reptes de la mobilitat sostenible, els riscos 
d’exclusió social i residencial, o els efectes de la crisi financera. Amb l’esforç de la ciutadania i 
el lideratge del govern municipal socialista hi buscarem respostes coherents, ajustades i 
consensuades com les que proposem en aquest Programa. 
 
Nosaltres som garantia del treball a prop de la gent i transformador del territori, demostrant que 
és des de l’òptica local on es construeix una societat cohesionada i inclusiva, que vetlla per la 
sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i la justícia social.  
 
En aquest programa electoral socialista hi heu trobat el nostre ideari socialdemòcrata, justícia 
social, igualtat i solidaritat, explicat en quatre eixos bàsics per a nosaltres: Vilafranca per viure; 
per treballar; per gaudir i per avançar.  
 
 
FranCisco Romero Gamarra 
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