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MOLT MÉS QUE UN PROGRAMA ELECTORAL...
UNA VISIÓ PER AL 2030:
TRANSFORMADORA, D’INCLUSIÓ SOCIAL I DE CONVIVÈNCIA
El programa electoral per al mandat 2019-2023 s’ha anat elaborant
durant els últims mesos amb la participació dels veïns i de les veïnes,
militants i simpatitzants que s’han ofert a col·laborar, i amb les
aportacions de totes les entitats, associacions i empreses del Vendrell
que ens han expressat les seves opinions. A tots i a totes, gràcies.
El programa electoral dels socialistes del Vendrell és un document
participat per les diverses visions i opinions recollides, però que,
sobretot, parteix del coneixement profund de la realitat del
municipi i de l’Ajuntament que ens donen els dos últims mandats. Des
del govern hem impulsat projectes que eren propostes l’any 2015: ara es
troben en diferents fases de tramitació o execució i els veurem finalitzats
en el proper mandat. Aquests projectes –com l’EDUSI, el FEDER de
Coma-ruga, el participatiu del parc del Botafoc, el del camí escolar, etc.són també punt de partida d’aquest programa.
El nostre programa electoral és molt més que un programa
o projecte. És la nostra visió per al Vendrell 2030:
Volem i creiem en un Vendrell amb un desenvolupament
econòmic i social basat en els principis d’inclusió social i
convivència, en l’ecologia i la vida mediterrània, amb l’objectiu
d’esdevenir una vila amable i amb qualitat de vida per a
tots els veïns i veïnes, referent cultural i de la Pau (Pau
Casals), i amb l’horitzó dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible en què es basa l’Agenda 2030 aprovada per les
Nacions Unides. En definitiva: un Vendrell optimista.
I com ho desplegarem?




Internament, dins el municipi, volem emprendre una
transformació urbana i social, per millorar els 36 km2 i pels
37 mil veïns i veïnes que hi vivim, i pels milers que ens visiten o
que són propietaris de segones residències.
I externament, volem liderar i exercir la capitalitat del
Vendrell dins el context comarcal i català, pensat per reforçar el
nostre posicionament exterior i les possibilitats d’atracció i de
promoció.
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Aquesta estratègia, principis i valors els hem fet públics a les xarxes
socials i mitjans de comunicació (https://kennethmartinez.cat), i formen
part també del programa electoral, en les seves primeres pàgines. Per
tant, hem d’entendre i de llegir aquest programa de manera global i
interrelacionant les seves parts. No és només una llista d’accions, sinó
que les accions només tenen sentit dins l’estratègia integral
plantejada: 1) transformació urbana, 2) inclusió social i 3) convivència.
Per això, aquests són els tres eixos que organitzen el programa.

El Vendrell 2030, un Vendrell optimista
La dimensió interna

1.

Transformació urbana:
Donarem preferència als vianants i a la vida al carrer, i girarem
cap a una transformació urbana sostenible, respectuosa
amb el medi ambient, i que ens prepari per al canvi climàtic.
Aconseguirem un municipi cohesionat i integrat, amb un servei
de transport públic flexible i adaptat a la dispersió de la
població.
Treballarem per la cohesió territorial, que passa per equilibrar
el municipi i consolidar la població als nuclis marítims amb una
millora dels serveis i presència municipal.

2.

Inclusió social:
Donarem prioritat, com hem fet, a les polítiques de protecció
a les famílies i a les persones en risc d’exclusió.
Prioritzarem la lluita contra l’atur i les polítiques de creació
d’ocupació, l’educació i les polítiques de joventut, els ajuts
directes, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra qualsevol
discriminació per condició social, cultural, d’origen o personal.

3.

Convivència:
Lluitarem contra els desequilibris econòmics i les desigualtats.
Coneixerem i reconeixerem la diversitat social, cultural i política
del Vendrell.Tindrem un Ajuntament i el seu govern, que
representaran a tots els veïns i les veïnes, però, sobretot, un
Ajuntament en el qual tots els veïns i les veïnes se sentiran
reconeguts i respectats.
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1.ON SOM I CAP ON ANEM? PER UN VENDRELL OPTIMISTA
Som a les portes d’un nou mandat municipal. És moment de fer una
valoració de l’evolució social i econòmica recent del Vendrell, del seu
potencial i de les seves oportunitats, i del risc que la política general
afecti la cohesió social del municipi. És el moment de centrar-nos en el
municipi.
El Vendrell és la tercera població de la província, una de les capitals de la
vegueria del Penedès, i ens trobem enmig de la conurbació més
important de la costa catalana.
Som un territori obert, una cruïlla entre les planes del Camp de
Tarragona i Barcelona, i amb un accés a l’interior del país i de la
Península. Camins naturals que aprofiten les principals vies de
comunicació per tren i per carretera. Una comarca que fins ara ha estat
frontera; última parada dels rodalies de Barcelona i Tarragona, però que
aspira ser l’enllaç i node entre aquestes dues grans àrees urbanes.

El Vendrell ha crescut resseguint els successius traçats de les carreteres
de Barcelona a Tarragona i la carretera de Calafell cap a Valls, amb els
eixos de la riera de la Bisbal i del traçat ferroviari, que creen barreres
físiques entre el nucli antic i les zones urbanitzades més recentment. Un
creixement en sentit longitudinal i no en sentit mar/muntanya, fet que
explica el buit urbà amb els nuclis de la costa del Francàs, Coma-ruga i
Sant Salvador.
El municipi té 36 km2 i 37 mil habitants. Una població que ha crescut
exponencialment des de les migracions dels anys 60 i 70, i els últims 20
anys procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona i del Marroc.
Actualment només un 23 % del veïnat ha nascut al Vendrell.
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Tenim reptes importants, però també grans fortaleses:
En conjunt, una trama urbana que requereix una important millora i la
promoció patrimonial per tal de crear un entorn adaptat, verd i
amable. Alhora, la dispersió de la població entre els diferents nuclis
urbans genera dificultats de comunicació i dèficits en serveis que
necessitem cohesionar territorialment amb un servei flexible de
transport públic.
El Vendrell és una societat jove i dinàmica, amb un dels índexs
d’envelliment més baixos del país, i amb un potent activisme cultural i
associacionisme veïnal. Com a societat jove, l’oferta educativa i
formativa és clau. Ara, l’esforç l’hem de centrar en les etapes d’infantil i
les post-obligatòries, i treballar en la qualitat i la inclusió educativa
a fi que tots els alumnes, independentment de les seves capacitats,
assoleixin l’èxit educatiu.
La història i el present del municipi ens mostren una societat complexa i
diversa que encara pateix les conseqüències de la crisi econòmica. Una
societat que s’ha d’entendre en la seva integritat i en què, en aquesta
cruïlla decisiva, el seu futur passa per treballar amb projectes que la
cohesionin, que n’apoderin les parts i que acabin reforçant-ne el conjunt.
Cap col·lectiu o part del municipi no es pot aïllar, desconfiar o buscar
posicions dominants. Ens trobem, doncs, en una cruïlla històrica: tenim
per davant el repte majúscul de construir una ciutat educadora,
moderna i inclusiva.
Alhora, l’Ajuntament ha de representar a tota la ciutadania del
Vendrell, i el més important és que tothom s’hi senti identificat. Hem
d’afavorir la confiança en el conjunt, que passa per uns serveis
públics tecnificats, moderns i eficients. Necessitem continuar
prioritzant la despesa social i les polítiques d’ocupació per donar
seguretat i confiança als ciutadans, i generar un sentiment optimista.
El 2018 va suposar un punt d’inflexió; la situació financera de
l’Ajuntament s’ha redreçat i l’atur ha baixat a nivells anteriors a
la crisi. Gràcies a això, ara estem en disposició d’assumir les
inversions pendents i actualitzar els serveis públics, i continuar
mantenint la despesa en protecció social, que és de les més altes dels
municipis de la nostra mida. I el més important: volem i podem fer front
a aquests reptes i aconseguir un Vendrell positiu i optimista. Entre totes
i tots construirem aquest Vendrell: tots i totes en formem part i totes
i tots l’hem de gaudir i sentir-nos-en orgullosos.
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2.HISENDA MUNICIPAL
2.1.De 2011 a 2018. La crisi... prioritzem les persones
L’Ajuntament, com el conjunt de la ciutadania, ha patit una
situació financera molt difícil en els últims 8 anys com a conseqüència
de la crisi econòmica. Per això l’any 2012 l’Ajuntament es va acollir
al Pla d’Ajustament finançat pel Ministeri d’Hisenda (Reial decret
4/2012), amb l’objectiu de poder fer front al deute comercial amb els
proveïdors de 23 milions d’euros. En aquell moment no hi havia prou
capacitat per pagar els serveis, com ho demostra el termini mig de
pagament de les factures que tenia l’Ajuntament amb els seus proveïdors
que superava l’any.
A més d’aquell crèdit finançat pel Ministeri, calia afegir-hi el deute
existent amb les entitats financeres, de 66 milions. Tot sumat significava
que l’Ajuntament tenia un deute de 89 milions l’any 2012. En
percentatge, aquest deute representava un 186% respecte els ingressos.
És a dir, pràcticament eren necessaris els ingressos de dos anys per
poder amortitzar tot el deute.
Any 2012

L’Ajuntament amb un gran deute

23 milions € Amb els proveïdors
(finançats pel Ministeri d’Hisenda)
66 milions € Amb les entitats financeres
89 milions € Total deute
186% dels ingressos totals, és a dir:
l’Ajuntament necessitava els ingressos de dos anys per
poder amortitzar el deute.
En aquella situació tan difícil va ser necessari reduir la despesa i estalviar
una mitjana de 5 milions els últims anys. Per això, la despesa corrent de
l’Ajuntament ha passat de 55,1 milions l’any 2010 a 44,7 milions el 2018,
fet que, en molts casos, ha implicat ajustaments i la necessitat de ser
més eficients en els serveis municipals.
A la vegada, els socialistes hem prioritzat l’atenció directa a les
persones, a les famílies que més patien la crisi, i hem incrementat els
pressupostos en protecció social fins arribar als 176 € per persona,
valor superior a la mitjana catalana per a les poblacions d’entre 20.00050.000 habitants. Igualment, els serveis socials de l’Ajuntament han
passat de fer 9.000 actuacions l’any 2011 a 21.000 el 2017, i hem atès 8
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mil persones. També hem augmentat els ajuts directes: hem
complementat les beques menjador de primària, les beques
menjador de secundària i hem introduït els comptadors d’aigua
solidaris.
Tots els ciutadans i ciutadanes hem fet un gran esforç amb els
nostres impostos per cobrir la reducció d’ingressos i l’endeutament.
Entre el 2009 i el 2012 l’Ajuntament va passar d’uns ingressos liquidats
de 65 milions a 50 milions d’euros; en tres anys vàrem deixar d’ingressar
el 25% dels recursos. Així, com a conseqüència de la crisi de la
construcció, es va passar de recaptar de l’impost de construccions i obres
3,3 milions l’any 2006 a 457 mil euros l’any 2017.

En aquests moments, vuit anys després, amb l’esforç de tots els veïns i
de totes les veïnes del municipi, hem aconseguit estabilitzar les
balances municipals i rebaixar l’endeutament per sota dels
ingressos anuals, situació que ens permetrà, a partir d’ara, reprendre
les inversions i actualitzar molts dels serveis públics municipals.

Hem incrementat els pressupostos en protecció social; hem atès
més persones des de Serveis Socials; hem complementat les beques
menjador i hem facilitat comptadors d’aigua solidaris.
Les projeccions de la reducció de l’endeutament són les següents: des
dels 50 milions de finals de l’any 2018 (97%) fins als 27 milions (49%)
l’any 2023. És a dir, les previsions són que, durant el proper mandat,
l’Ajuntament del Vendrell, al situar-se per sota del 75% d’endeutament,
recuperarà completament l’autonomia financera.
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2.2.El nostre compromís 2019-2023. L’autonomia financera
En aquest nou context financer i d’acord amb l’article 53 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els ens locals amb un
deute entre el 75 i 110%, com és el cas en aquest moment del
Vendrell, podran accedir a crèdits per finançar inversions prèvia
autorització.
Sanejar les finances municipals ha estat el major èxit
col·lectiu que hem aconseguit en els darrers anys. Gràcies a això,
les perspectives pressupostàries del proper mandat són de
creixement i d’expansió, especialment pel que fa a les possibilitats
de finançar inversions, les quals han estat les grans damnificades
durant els darrers anys. Així doncs, el proper mandat es podran
millorar serveis i finançar inversions, i a partir de l’any 2023
haurem recuperat completament l’autonomia financera.

Al període 2019-2023 podrem invertir uns 12 milions d’euros
de recursos propis, més els recursos econòmics procedents
dels fons europeus. Sanejar les finances municipals ha estat
el major èxit col·lectiu.

Fent un exercici de projecció, amb un increment del 2-3% de les
despeses i dels ingressos en previsió de l’increment de l’IPC, les
inversions anuals durant el proper mandat podrien situar-se en 3
milions. És a dir, uns 12 milions per a tot el mandat. Uns recursos de
què no disposàvem des d’abans de la crisi. A més d’aquests recursos
propis, s’haurà de continuar amb la línia iniciada en aquest darrer
mandat i presentar projectes per obtenir finançament dels fons
europeus, cosa que permet ampliar les possibilitats i l’abast les
inversions.
Les inversions han de servir per millorar la qualitat de vida de
tots els vendrellencs i de totes les vendrellenques, i millorar la
qualitat urbana de tots els barris, de les urbanitzacions i dels
nuclis habitats del Vendrell.

Aquesta nova capacitat financera de l’Ajuntament s’haurà de gestionar
mitjançant un projecte amb objectius clars, perquè les inversions
EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA
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ajudin a fer efectiva una millora de la qualitat urbana i de les
condicions de vida de tots els ciutadans i les ciutadanes, i de tots els
barris, les urbanitzacions i els nuclis habitats del municipi.
El nostre programa electoral s’ha elaborat a partir d’aquesta gestió
econòmica responsable i de les noves possibilitats d’inversions per a
les quals es requereix un fonament pressupostari, coherència i
lideratge.

Els socialistes tenim un projecte amb objectius clars per poder
gestionar adequadament aquesta nova capacitat financera
que tant ens ha costat assolir.
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3.ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
3.1.Un Ajuntament obert i eficient al servei de la ciutadania
L’Ajuntament és l’administració més propera als ciutadans,
l’encarregada de prestar els serveis més bàsics i de proveir els
elements fonamentals del nostre Estat del Benestar.
Entre les funcions en destaquen la seguretat al carrer, la neteja, la
recollida de les escombraries o l’enllumenat públic. Igualment, és el
responsable d’ordenar el municipi perquè la vida dels ciutadans i
l’activitat econòmica es desenvolupi positivament.
Quan es parla de l’Ajuntament moltes vegades es pensa en la institució
i s’oblida que es tracta d’una organització de la qual tots en som
responsables, i que hi ha un equip humà, organitzat, per dur a terme
les funcions de servei al ciutadà, de manera eficaç i eficient.
De la correcta organització de l’Ajuntament en depèn la qualitat del
servei que es presta als ciutadans i a les empreses. En conseqüència,
és fonamental disposar d’un pla estratègic intern del propi
Ajuntament, que permeti definir la visió, els objectius, l’estratègia i
les accions a desenvolupar durant el proper mandat, tenint en compte
l’horitzó 2030.
Igualment, és necessari ser conscients que la qualitat democràtica de
la nostra societat depèn de la participació ciutadana i del compromís
de la ciutadania amb els assumptes públics. L’Ajuntament -com a ens
públic que presta servei als ciutadans- ha de ser participat de forma
activa per la pròpia ciutadania, i, per tant, tot i els avenços dels
darrers 8 anys, hem d’impulsar la participació ciutadana en
l’elaboració i el debat de propostes, en la presa de decisions sobre les
inversions que cal realitzar i en tots els assumptes que afecten la vida
municipal.
L’any 2015 dèiem que perquè aquesta participació fos profitosa calia
aconseguir la màxima transparència possible, posant a l’abast dels
ciutadans la informació necessària d’una manera clara i de fàcil gestió,
creant, a més, canals de comunicació bidireccionals i interactius. En
aquest sentit, durant els darrers anys l’Ajuntament del Vendrell ha
avançant significativament i ha estat premiat amb diverses distincions
per la qualitat i la transparència de la informació pública local.
EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA
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No obstant això, encara queda molt de recorregut en aquest àmbit per
aprofitar al màxim les possibilitats de les noves tecnologies, ja que
de la participació ciutadana i del compromís per als assumptes públics
de tots els ciutadans en depèn la qualitat democràtica de la nostra
societat. Els ajuntaments oberts, amb la informació a l’abast de
tothom, faciliten el control dels ciutadans de la gestió municipal i
permeten que les decisions siguin voluntat de la majoria.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les següents
mesures:
1. Continuarem avançant en la línia iniciada de més qualitat, de més
transparència i de més participació ciutadana.
2. Pla de Transformació Digital, intern i extern, per gestionar millor
i per informar, comunicar i facilitar la participació dels ciutadans i
facilitar les tramitacions.
3. Aprovarem el nou conveni col·lectiu i la Relació de Llocs de Treball
per tal de millorar les condicions de les treballadores i dels
treballadors municipals, i definirem i concretarem l’estructura
orgànica de l’equip humà i les funcions i els deures dels treballadors
públics. Regularitzarem l’estructura salarial de la plantilla.
4. Treballarem conjuntament amb els representants dels empleats
públics de l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals per
aconseguir una major qualitat de l’ocupació pública, i una oferta
pública d’ocupació que permeti dotar l’Ajuntament dels recursos
humans necessaris.
5. Ampliarem l’estructura tècnica de la plantilla i la formació
continuada dels treballadors municipals, amb l’establiment de plans
de promoció interna.
6. Continuarem amb el procés de racionalització dels processos de
treball i dels departaments municipals, a través de les Àrees
Operatives i dels coordinadors d’Àrees per afavorir el treball en
equip, interdisciplinar i per objectius.
7. Elaborarem el pla estratègic de l’Ajuntament i impulsarem la
seva implementació i seguiment, així com el treball per objectius
anuals e indicadors.
8. Crearem l’Oficina d’impuls de projectes estratègics. El
Vendrell 2030.
9. Crearem un Consell Ciutadà dels nuclis marítims per tal
d’afavorir la participació en els assumptes públics dels residents.
10. Millorarem el control dels contractes públics amb l’oficina
tècnica de control. Vetllarem pel compliment dels serveis, tant pel
EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA
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que fa a la qualitat com per les obligacions contretes de les
empreses contractades.
11. Consolidarem la regidoria de Participació Ciutadana i ampliarem
els espais de participació amb consells territorials i sectorials.
3.2.Comunicació municipal. Transparència i proximitat
El Vendrell que volem impulsar és una societat inclusiva, participativa i
ben informada. La fragmentació urbanística i/o geogràfica dels nuclis
poblats del municipi del Vendrell suposen un repte per tal que la
comunicació esdevingui una eina efectiva per a la participació de
tothom i alhora la integració de les persones no nascudes al Vendrell, i,
per tant, alienes a les tradicions, festes i manifestacions culturals i vida
social de la ciutat.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les següents
mesures:
12. Crearem un pla de comunicació municipal per afavorir la
participació i la inclusió en la programació d’actes i
esdeveniments que organitzen l’Ajuntament i les entitats.
13. Impulsarem un pla de comunicació per difondre entre la població
quines són les obligacions i deures dels contractistes de
serveis públics, per tal que entre tots puguem practicar-ne un
millor seguiment i control.
14. Dissenyarem una aplicació mòbil (APP) perquè els ciutadans
puguin informar de qualsevol incidència en la via pública (neteja,
enllumenat, seguretat, etc.).
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4.DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
El comerç i el turisme han estat els nostres dos sectors econòmics
madurs, juntament amb un nucli industrial incipient als polígons de la
comarca. El turisme va ser pioner al municipi des de finals del s. XIX,
atret per les aigües termals de Coma-ruga. Més endavant, amb la
urbanització Brisamar, el complex Tabaris, el port esportiu i l’Auditori i
el museu Pau Casals es va donar un impuls clau al sector. De nou cal
ampliar l’oferta, per allargar la temporada, amb l’aprofitament
de l’entorn natural, el clima i la riquesa cultural, amb una
aposta decidida per les reserves ecològiques de les
madrigueres i del Francàs.
Els propers anys, l’ambiciós projecte Feder –
de 2,3 milions cofinançat amb la Unió Europea
per crear un centre urbà a Coma-ruga i
recuperar el Tabaris- és una oportunitat per
dinamitzar el teixit social i econòmic de les
platges. Volem així millorar la qualitat de
vida del veïnat i fer un entorn més atractiu per als visitants.
El comerç tradicional d’abast local i comarcal està en transició; l’efecte
del comerç en línia i la implantació de les grans superfícies que
busquen la massa demogràfica del Baix Penedès ha generat nous
hàbits de consum entre la població. En aquesta transició serà molt
important l’ampliació de l’illa de vianants al c. del Dr. Robert i la
dinamització comercial de tot el Vendrell, amb la creació d’un
entorn agradable per passejar-hi. L’atractiu de la restauració i la
consolidació del comerç fora del centre (ctra. de Valls, Tancat, nuclis
marítims) ha d’ajudar a trobar la complementarietat amb les noves
formes de venda de proximitat i de consum.
La indústria, i en especial el sector de la logística amb el Logis
Penedès, té un gran potencial a la comarca gràcies a la cruïlla de
les principals autopistes i autovies del país, i les possibilitats futures
del Corredor del Mediterrani. Una indústria sostenible perquè respon a
les necessitats de distribució de les principals xarxes de comerç i als
mercats nacionals i internacionals.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les següents
mesures:
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4.1.Turisme de qualitat i durant tot l’any
15. Crearem l’Oficina Municipal de Turisme a l’edifici de l’antiga
biblioteca (la Rambla).
16. Adequarem un espai polivalent a Coma-ruga, a l’edifici del
Tabaris, dins el projecte FEDER, on puguin desenvolupar-se
activitats com ara congressos, conferències i trobades d’empresa,
afavorint d’aquesta manera el turisme d’empresa.
17. Executarem el projecte FEDER de Coma-ruga que comporta
l’actualització i la dinamització turística amb noves rutes: mosaics,
Masia Blanca, les Madrigueres.
18. Diversificarem l’oferta turística a partir del conjunt de
propostes culturals que es poden oferir tot l’any, al voltant dels
personatges il·lustres (Pau Casals, Àngel Guimerà o Apel·les
Fenosa) i la promoció de les manifestacions culturals i socials dels
vendrellencs: Festa dels Barris, processons de Setmana Santa,
Festa Major, cultura popular i sense oblidar les manifestacions
culturals dels més joves o actuals.
19. Continuarem amb l’actualització de la fira de Santa Teresa i del
Turismar, mantenir el caràcter eminentment comercial i econòmic
de la primera i el caràcter més lúdic i d’animació turística,
d’inauguració de l’estiu, del segon.
20. Recuperarem la Fira d’entitats per donar a conèixer la immensa
pluralitat cultural i d’expressions de les diferents entitats, i que
esdevingui un altre element d’atracció turística.
21. Realitzarem un pla de promoció turística per fomentar totes les
modalitats turístiques: turisme familiar, enoturisme, turisme
sènior, turisme termal, esportiu, nàutic, cultural i d’empresa.
22. Vetllarem per la qualitat de les nostres platges i dotar-les de
serveis que marquin la diferència entre la nostra oferta turística i la
que presten altres zones de Catalunya (Smart Beaches).
4.2.Comerç local
23. Executarem l’illa de vianants del carrer del Dr. Robert per crear un
nou eix comercial.
24. Reforçarem la dinamització comercial i de restauració de tots els
barris, amb especial incidència al barri del Tancat (França, Mas
d’en Gual), el centre històric, els nuclis marítims i el barri de la
carretera de Valls.
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25. Crearem una nova illa de vianants al centre de Coma-ruga
(projecte FEDER) per potenciar, desenvolupar i fer-hi més atractiva
l’activitat comercial durant tot l’any i en la temporada turística.
26. Promourem activitats firals a la rambla de Josep Cañas.
27. Adaptarem les ordenances municipals per tal d’afavorir l’ocupació
dels locals buits en zones comercials, i continuarem les accions de
dinamització comercial mitjançant l’activitat d’intermediació entre
propietaris i industrials.
28. Fomentarem el comerç de proximitat tot afavorint els productes
km 0 i les varietats de proximitat.
29. Recolzarem i fomentarem l’associacionisme comercial.
4.3.Ocupació i suport als autònoms. Cap a la plena ocupació
30. Ampliarem les instal·lacions de l’Eina del c. del Camí Reial per
donar més possibilitats formatives per a persones en situació
d’atur i per als autònoms.
31. Donarem una atenció preferent als col·lectius amb més dificultats
d’inserció: joves i persones majors de 45 anys.
32. Consolidarem la Xarxa Comarcal d’Ocupació per facilitar la
inserció laboral a través de qualsevol de les bosses d’intermediació
dels municipis de la comarca.
33. Coordinarem amb la comarca els programes de polítiques actives.
34. Oferirem una atenció preferent a la dinamització dels polígons
industrials i captació d’inversió.
35. Pacte
comarcal
per
a
la
millora
d’infraestructures
i
desenvolupament industrial (LogisPenedès).
36. Impulsarem la creació d’un Centre Integral de Formació en
Logística que serveixi per a la millora de l’ocupabilitat i, alhora, que
les empreses del sector puguin comptar amb personal qualificat.
37. Millorarem la mobilitat (línies d’autobús) als polígons industrials de
la comarca en col·laboració amb les empreses instal·lades.
38. Establirem sinergies de col·laboració pública-privada per ampliar
les possibilitats actuals del viver d’empreses de l’Eina i donarem
cabuda a empreses amb d’altres requeriments d’espais i de
maquinària.
39. Acordarem amb Adif la creació a l’entorn de l’estació de Sant
Vicenç de Calders d’un parc empresarial, amb espais de
coworking i d’innovació, compatible i complementari amb l’activitat
turística i de serveis. La seva posició estratègica és un atractiu que
pocs indrets del país poden oferir.
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5.TRANSFORMACIÓ URBANA. QUALITAT URBANA
Les dificultats econòmiques han provocat una reducció de la inversió
en el manteniment de l’espai urbà dels nostres nuclis de població, dels
barris i de les urbanitzacions. Paral·lelament, durant aquests anys, al
Vendrell s’han produït diferents fenòmens urbans:
 Al nucli antic, depenent dels carrers, amb habitatges més vells, s’hi
produeix un procés d’abandonament i els veïns marxen a altres
zones de nova urbanització. Alhora, també es produeix un fenomen
de gentrificació, amb encariment de lloguers i expulsió de la
població amb rendes més baixes.
 Als barris de més recent urbanització, que es van construir abans
de la crisi, la densitat de població és superior al nivell de serveis,
d’equipaments o de comerç.
 A les urbanitzacions i als nuclis marítims, preferentment de
caràcter turístic, s’ha anat produint un procés de transformació de
moltes segones residències en primeres residències, en molts casos
amb persones grans. Aquests nuclis de població tampoc no tenen els
serveis, els equipaments i els comerços propis dels nuclis
residencials.
Per altra banda, des del punt de vista del tractament de l’espai i del
patrimoni públic, com d’allò que afecta els usos privats, patim les
conseqüències d’una ordenació urbanística obsoleta que genera greus
dèficits. Els perjudicis d’aquest planejament avui són més evidents que
mai. Per tant, és improrrogable l’aprovació del Catàleg de
Patrimoni local i d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
D’acord amb aquests dos últims documents, caldrà fer un esforç
d’inversió per pal·liar les mancances descrites. Aquestes inversions
hauran de preveure intervencions que millorin la qualitat de l'espai
públic, donant preferència a la mobilitat a peu i en bicicleta, fet
que implica un augment notable de voreres i d’illes de vianants. En
paral·lel, un nou servei de transport urbà flexible haurà de facilitar
la cohesió territorial. Igualment, ampliar la dotació d'espais verds
dotant-los de parcs infantils, de jocs i esportius, i la rehabilitació
d’edificis, la provisió d'equipaments per a ús col·lectiu i la incorporació
de les noves tecnologies.
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Caldrà fomentar la sostenibilitat en el desenvolupament urbà:
especialment pel que fa a l'eficiència energètica, a l'estalvi en el
consum d'aigua i al reciclatge de residus, a l'equitat de gènere en l'ús
de l'espai urbà i a la supressió de les barreres arquitectòniques.
Un entorn urbà educatiu, que expliqui la història social i el
creixement del Vendrell al llarg del temps.
El nostre objectiu és aconseguir una ciutat més cohesionada i
més integrada, amb un urbanisme pensat per a les persones i
que millori la qualitat de l’entorn urbà i periurbà, que reforci la
protecció dels elements patrimonials, arquitectònics i naturals,
amb criteris de sostenibilitat i de racionalitat.
L’espai urbà és patrimoni de tots els vendrellencs i cal millorar la seva
qualitat amb la incrementació de la neteja dels carrers i el foment del
civisme, i l’objectiu que els nostres carrers, places i parcs esdevinguin
llocs amables per a la ciutadania: espais on gaudir, passejar, fer
esport, etc. El nostre model d’urbanisme està pensat per a les
persones, però també per a l’activitat comercial i hostalera, i per tenir
espais comercials ben senyalitzats i ordenats.
Durant els darrers anys s’han elaborat diferents documents que són la
base per a la transformació urbana que proposem: Pla de Mobilitat,
Projecte EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible), Projecte
FEDER de Coma-ruga, i els participatius del Parc del Botafoc i dels
Camins Escolars.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les següents
mesures:
5.1.Actuacions generals
40. Crearem el Catàleg de patrimoni local per dotar-nos d’una
figura de planejament urbanístic per preservar, conservar i donar a
conèixer el patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic,
paisatgístic, d’infraestructures, etc.
41. Redactarem un nou POUM adaptat a les necessitats actuals del
municipi per garantir un desenvolupament sostenible, que
estableixi instruments de preservació i de rehabilitació de l’espai
urbà, així com de protecció dels sòls no urbanitzables. Un nou
POUM que elimini l’expansió urbanística i que prioritzi créixer cap a
dins i ocupar els espais buits de la trama urbana.
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42. Pla renove d’asfalt i voreres, per posar al dia la via pública urbana
després de les dificultats de manteniment durant la crisi
econòmica.
43. Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers,
places i edificis que millori la mobilitat de les persones,
independentment de les seves capacitats físiques.
44. Millorarem el paisatge urbà. En aquest mandat hem aprovat la
primera ordenança de terrasses de bar al posar les bases per
ordenar i facilitar la convivència en l’espai urbà. Ara cal
implementar-la i continuar-hi treballant per la cura dels detalls i de
les petites coses que donen qualitat de vida (mobiliari urbà i
enllumenat).
45. Millorarem les entrades per carretera als nuclis habitats,
tant pel que fa a la imatge de les rotondes d’entrada, com de la
senyalització, així com els espais perifèrics que les envolten.
46. Promourem la rehabilitació de façanes com a element de
seguretat per a les persones i dignificar l’entorn arquitectònic urbà.
47. Ampliarem les zones verdes. Projecte del parc del Botafoc i parc
del Museu Deu. Els parcs urbans són espais necessaris per a la
millora de la qualitat de vida: creen espais de lleure, d’esbarjo, de
pulmons verds que regeneren l’ecosistema urbà i visualment
aporten estats d’ànim positius a la ciutadania.
48. Anella verda: promocionarem els camins rurals i millorarem
el manteniment i la senyalització perquè es consolidin com a
una anella de zones verdes on fer esport, potenciar la salut i
l’esbarjo, en general, a més de garantir la protecció i la difusió del
patrimoni rural i natural.
49. Actualitzarem i editarem la Guia de camins rurals i itineraris
d’interès esportiu, turístic, paisatgístic o cultural.
50. Pla d’impuls d’espais i parcs de joc infantil i aprenentatge.
51. Ampliarem els espais d’esbarjo per a gossos.
52. Impulsarem l’estudi d’adaptació a les energies renovables.
53. Promourem l’estudi de mitigació i d’adaptació als efectes del canvi
climàtic.
5.2.Actuacions al nucli urbà del Vendrell
54. Ampliarem l’illa de vianants al carrer del Dr. Robert i
consolidarem la conversió en zona de vianants d’aquest espai com
a instrument de recuperació del centre urbà i de promoció del
teixit comercial.
55. Convertirem en zona de vianants l’eix Portal del Pardo,
plaça de les Quatre Fonts, pont de França i c. de la Cristina
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56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

Baixa. Aquest eix, més l’ampliació de voreres a l’eixample dels
carrers Nou, del Mar i de l’Om, transformarà un dels punts de
major interès històric del nucli del Vendrell, que correspon al
creixement urbà fora muralles per l’expansió econòmica dels segles
XVIII i XIX.
Promourem un concurs d’idees per reformar la zona central de
la Riera de la Bisbal.
Ampliarem les voreres per a vianants i bicicletes al carrer de
Sant Xavier i reordenarem la mobilitat a l’enllaç amb el carrer de
les Roquetes i l’avinguda de Catalunya.
Camí escolar entre el pont de França i la Zona Escolar.
D’acord amb els punts anteriors, adequació també dels carrers de
la Cristina Alta, de la Cristina Baixa, de Roda i avinguda del Camp
d’Esports per convertir-los en una via segura i d’ús preferent de
bicicletes i vianants.
Promourem la preservació i la rehabilitació del patrimoni històric de
la Cooperativa Agrícola CEVIPE i la seva recuperació com a espai
públic, de trobada i d’organització d’esdeveniments culturals i
d’interès general.
Iniciarem els tràmits i converses per a la reforma i la
recuperació del Casal Familiar com a espai d’organització
d’esdeveniments culturals, socials i artístics.
Parc Urbà del Botafoc, redactarem el projecte i iniciarem
l’execució.
Promourem el Parc del Museu Deu (jardí actual i solar del c.
de l’Escorxador). Obrirem al públic dels jardins del Museu Deu,
un element de gran interès que fins ara només podem gaudir si
visitem el museu.
Crearem una zona de joc infantil i aprenentatge a la zona
verda de Mas d’en Gual (antiga escola Marta Mata).

5.3.Actuacions als nuclis marítims
64. Executarem el Projecte FEDER de Coma-ruga. Aquestes
actuacions tenen el doble objectiu de consolidar el veïnatge amb
els serveis i recuperar equipaments per a la població resident i
promocionar l’atractiu turístic.
65. Desenvoluparem el projecte de renaturalització de les
Madrigueres per a la recuperació del sistema dunar, els estanys i
el bosc de ribera de la desembocadura de la riera de la Bisbal.
Aquest espai natural protegit, d’unes 25 ha, ha de convertir-se en
un nou centre de difusió i d’educació mediambiental.
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66. Transformarem en zona de vianants (permetent la circulació de
vehicles segons els dies i les hores) el carrer de Víctor Català,
de Josep Pla i de Santiago Rusiñol per afavorir l’activitat
comercial i de restauració.
67. Aprofitarem per al conjunt de la ciutadania els espais naturals de
l’Alberg de Santa Maria del Mar.
68. Impulsarem el Projecte Palau de vidre: Centre de
recursos/biblioteca, espai@, coworking, viver d’empreses.
69. Projecte de prevenció d’inundacions. Amb l’Agència Catalana
de l’Aigua i la declaració del centre de Coma-ruga com a zona
inundable, farem les inversions necessàries per solucionar la
problemàtica.
70. Licitarem el Parc d’atraccions del Tabaris per millorar l’oferta i
l’atractiu d’oci per a famílies i infants.
71. Aprofitarem l’antic Cinema Brisamar per a la ciutadania i
com a infraestructura universitària.
72. Obrirem un gimnàs municipal a Coma-ruga.
5.4.Colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders
El Vendrell compta amb una Colònia Ferroviària única a Catalunya. Es
tracta d’un espai annex a l’estació de Sant Vicenç de Calders, format
per uns 80 habitatges en què hi viuen unes 70 persones. Aquest barri,
iniciat l’any 1906 i propietat de l’empresa estatal ADIF, pateix avui dia
un notable estat de deteriorament, amb immobles amb aluminosi,
zones comunes en què no hi ha un manteniment regular, ocupació
d’habitatges buits i poca preservació de la memòria històrica del barri.
Amb el recolzament a la lluita de les associacions de veïns de la
Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders, i un cop iniciada la
tramitació per a l’aprovació del barri com a Bé d’Interès Cultural Local,
s’ha de buscar l’acord amb ADIF que permeti recuperar, preservar i
donar a conèixer la colònia ferroviària.
Per això, els socialistes del Vendrell, conscients del caràcter singular
del barri,
73. Fem nostres les reivindicacions socials del barri:
 Dissenyar un pla especial d’actuacions per executar la
preservació del conjunt de la colònia ferroviària, que inclogui
l’actualització de serveis i la dignificació de les condicions de
vida dels veïns.
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 Implementar un projecte de recuperació dels blocs més
degradats i avui dia abandonats, per destinar-los a habitatges
de lloguer social.
 Dissenyar un pla d’inclusió social al barri que inclogui un estudi
de la vulnerabilitat de les famílies que hi viuen i un procés
d’acompanyament en forma d’ajudes al veïnatge que ho
necessiti.
 Donar suport a la creació d’un centre d’interpretació de la vida a
la colònia ferroviària.
 Pavimentar i endreçar els punts de recollida d’escombraries i la
senyalització dels carrers.
 Acordar amb ADIF la municipalització de la xarxa d’enllumenat
públic i del clavegueram.
5.5.Neteja de carrers
Els carrers del municipi han de ser un espai de trobada i d’interacció
veïnal. Els socialistes volem una ciutat viva, participativa, activa i
dinàmica, presidida pel civisme, la bona convivència veïnal en uns
espais dignes, nets, i amb zones verdes per on passejar, fer esport o
jugar. Volem una ciutat amable amb les persones i que les persones se
sentin compromeses amb la millora de l’entorn.
Un dels grans reptes dels proper mandat és la millora de la
recollida de residus urbans que genera la població i l'activitat
comercial i empresarial. Una de les solucions que han implementat
altres països pel que fa a la recollida selectiva és la d’implicar els
comerços i les empreses que inclouen el residu en el producte que
venen. La instal·lació de contenidors de reciclatge a les entrades o fins
i tot a dins dels hipermercats dona peu que el consumidor retorni els
envasos i els plàstics lleugers al lloc on periòdicament compra aquests
productes sense haver de fer un desplaçament especial.
En el cas de residus menys comuns, com poden ser petits
electrodomèstics, bateries, olis, ferralla domèstica, etc., la deixalleria
ben equipada és la comarcal, pensada per a residus generats per
empreses mitjanes i poc accessible als ciutadans a peu. Una solució
per a la recollida d’aquests residus és un espai interior, proper i
accessible a peu i amb automòbil i evitar així l’oxidació de contenidors
especials d’exterior, els petits vessaments d’olis i l’acumulació de certa
brossa a la via pública. Dotar de personal per atendre i informar la
ciutadania sobre els dubtes a l'hora de dipositar els residus en aquests
punts de recollida.
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Per tot això, concretem el nostre compromís amb les següents
mesures:
74. Ampliarem i actualitzarem el servei de neteja viària. La
neteja dels nostres carrers ha estat la gran damnificada per les
limitacions pressupostàries de l’Ajuntament. Pla específic per a la
lluita contra els comportaments incívics.
75. Potenciarem el servei de jardins.
76. Posarem en marxa experiències de recollida porta a porta de la
brossa domèstica.
77. Potenciarem les deixalleries de proximitat.
78. Fixarem illes de contenidors, amb la participació privada de les
grans superfícies comercials, per tal de facilitar el reciclatge en
els aparcaments dels supermercats.
5.6.Transport públic i una mobilitat sostenible
Les societats modernes demanen una alta i variada mobilitat, fet que
requereix un sistema de transport complex i adaptat a les necessitats
socials, que garanteixi els desplaçaments de persones d'una forma
econòmicament eficient i segura, però tot això sotmès a una nova
racionalitat ambiental i la nova lògica del paradigma de la
sostenibilitat. Des d'aquesta perspectiva, un sistema eficient i flexible
de transport que proporcioni patrons de mobilitat intel·ligents i
sostenibles és essencial per a la qualitat de vida. El repte d’un
transport sostenible és una prioritat estratègica per a
nosaltres.
La sostenibilitat urbana requereix una mobilitat racional i un transport
sostenible tot incidint en les dimensions següents:
 Dimensió ambiental (emissions de GEH, contaminació atmosfèrica,
soroll, impactes sobre ecosistemes exteriors).
 Dimensió econòmica (eficiència i competitivitat, afectades per la
congestió).
 Dimensió social (atenció a condicions de salut, cohesió i integració,
evolució demogràfica, accessibilitat i habitabilitat).
Des de l’any 2015 comptem amb un instrument estratègic i alhora
operatiu com és el Pla de mobilitat urbana 2015-2020. El proper
mandat caldrà avaluar l’impacte i el grau de compliment d’aquest pla i
aprovar-ne un de nou per al període 2021-2026. El Consell de la
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mobilitat del Vendrell és l’òrgan de participació ciutadana en
matèria de mobilitat i serà el principal agent en aquesta tasca.
A més de les actuacions que ja estan programades dins el Pla de
mobilitat urbana actualment vigent, proposem:
79. Implantarem un sistema de transport flexible i de tipus
llançadora que garanteixi la prestació d’un transport públic àgil i
eficient, que s’adapti a la demanda, a partir de rutes flexibles i
mitjançant vehicles, elèctrics i adaptats, que recullin i deixin
passatgers d’acord amb les necessitats dels usuaris.
80. Executarem el Pla de mobilitat de Coma-ruga vinculat al
projecte FEDER per generar més aparcament.
81. Fomentarem l'ús de bicicletes i patinets, i redactarem una
ordenança.
82. Impulsarem una Xarxa de carrils bici, en dues primeres
actuacions preferents: 1) Coma-ruga, a l’av. de Palfuriana, unint-la
amb el carril de l’av. del Parlament de Catalunya; 2) Nucli del
Vendrell, entre ambdues bandes de la riera de la Bisbal (Portal del
Pardo, c. de la Cristina Baixa i c. de Sant Xavier).
83. Adherir-nos a l’AMTU, associació de municipis per a la mobilitat i el
transport públic.
84. Participarem en la reivindicació “No als peatges” fins aconseguir la
gratuïtat de l’autopista C-32 per als residents.
85. Mobilitat en cotxe
 Instal·larem punts de càrrega elèctrica per tal d’adaptar-nos al
canvi energètic.
 Regularitzarem/adaptarem la geometria dels elements reductors
de velocitat existents.
 Controlarem l’illa de vianants amb càmeres.
86. Aparcaments
 En col·laboració amb l’Hospital del Vendrell, ampliarem el
nombre de places d’aparcament.
 Redactarem el Pla d'aparcaments.
87. Ferrocarril
 Treballarem per aconseguir la millora del servei ferroviari de les
línies de rodalies R2 i R4 així com les de mitjana distància R13,
R14, R15 i R16. El ferrocarril ha de ser un mitjà de transport
amb una qualitat, un servei i unes freqüències de pas adequades
a les necessitats del territori.
 Treballarem per aconseguir que els horaris de rodalies R2 i R4
es puguin coordinar per tal d’evitar els excessius temps d’espera
a l’estació de Sant Vicenç de Calders.
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 Acordarem amb ADIF condicionar un aparcament de gran
capacitat a l’entorn de l’estació de Sant Vicenç de Calders de
manera que doni resposta als usos veïnals, laborals, turístics i
estudiantils.
 Treballarem per aconseguir la reducció de la velocitat dels trens
de mercaderies al seu pas pels nuclis poblats.
88. Ajuts a la mobilitat
 Subvencionarem el transport públic a estudiants universitaris en
funció de la renda, amb l’objectiu de facilitar que els joves amb
rendes més baixes puguin desplaçar-se per tal d’estudiar cicles
d’FP, graus i màsters.
 Subvencionarem el transport públic a persones desocupades que
troben feina fora del Vendrell i s’han de desplaçar en transport
públic. Aquests ajuts van encaminats a facilitar la incorporació
laboral durant el primer mes de feina fins que puguin cobrar el
primer mes de salari.
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6.INCLUSIÓ SOCIAL
Una ciutat inclusiva és aquella que situa les persones en el
centre de tota actuació municipal i que treballa per garantir els
drets de ciutadania de tots els seus habitants. És una ciutat que
procura les condicions necessàries perquè els ciutadans desenvolupin
els seus projectes vitals en condicions d'igualtat; que promou la millora
de les condicions personals i familiars dels individus i que protegeix els
ciutadans quan es troben en risc d'exclusió social.
Només aquelles ciutats que siguin capaces d'incorporar tot el
potencial dels ciutadans i dels altres agents socials del territori
seran ciutats socialment més justes, amb més recursos per
afrontar els nous reptes i, en definitiva, estaran millor preparades per
a un món cada vegada més interdependent i competitiu.
La transformació social que volem aconseguir ha de ser compromís de
tots. Hem d’abordar els problemes d'exclusió d'una manera integral,
amb l’actuació conjunta entre els diferents agents polítics, socials i
econòmics.
No pot haver-hi una plena inclusió social si no som capaços de posar
l’economia al servei de les persones, ajudant les empreses perquè
desenvolupin els seus projectes en favor d’una economia dinàmica.
La millor manera d’aconseguir la categoria de ciutat plenament
inclusiva és que tothom pugui contribuir a construir-la, amb la
independència econòmica que dona una feina remunerada. Per
això, els esforços dels socialistes van encaminats a l’objectiu de la
plena ocupació. Sabem que és difícil aconseguir-ho a curt termini,
però plenament assolible per al 2030.
Per això, cal que la nostra gent estigui capacitada i formada. Cal
aprofitar els diferents talents, les intel·ligències múltiples, que estan
repartides entre la ciutadania del Vendrell, i de les quals tots en tenim
un trosset. Tots comptem amb la capacitat de desenvolupar-nos
plenament com a persones i tots tenim virtuts per oferir al col·lectiu.
Des de l’Ajuntament cal desenvolupar i impulsar eines, consensuades
entre tots, perquè aquestes capacitats que resideixen en cada un dels
vendrellencs i vendrellenques es puguin desenvolupar plenament.
Cal millorar l’oferta educativa i formativa, universalitzant l’educació de
0-3 anys (una educació inclusiva en l’etapa obligatòria), i fer del
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Vendrell un centre principal d’FP i d’educació universitària. Cal que la
nostra joventut pugui tenir totes les eines per apoderar-se
culturalment, socialment i professional.
I cal recolzar totes aquelles persones, entitats i organitzacions que, de
forma voluntària, contribueixen a la comunitat desenvolupant
projectes, organitzant activitats i col·laborant en tasques d’interès
social, associatiu, educatiu, cultural, esportiu, mediambiental o veïnal.
Hem d’actuar en l’àmbit de l’habitatge i de la pobresa energètica per
tal que puguem satisfer les necessitats dels vendrellencs, tant en
oferta suficient com en qualitat i preus, tant en compravenda com en
lloguer.
Cal aconseguir la plena igualtat, i per això proposem la creació d’una
regidoria d’Igualtat, capaç de posar en marxa noves polítiques per a
l’eradicació de la violència de gènere. Polítiques d’igualtat no només en
matèria de gènere, sinó contra qualsevol tipus de discriminació per raó
de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les mesures
següents:
6.1.Educació. Igualtat d’oportunitats
89. Escolarització. D’acord amb el pacte contra la segregació escolar
signat entre el món municipal i la Generalitat de Catalunya,
implementar els mecanismes necessaris per aconseguir una
escolarització equilibrada.
90. Universalització de l’educació de 0-3 anys. Escolarització plena
a P1 i P2.
91. Menjadors escolars. Pla de menjadors escolars de primària
(AMPA) i menjadors educatius a l’ESO.
92. Beques de transport a estudiants d’FP i d’universitat.
93. Campus universitari de Coma-ruga. Col·laborarem amb la
Universitat Rovira i Virgili i les universitats a distància per tal de
consolidar el campus universitari de Coma-ruga, i ampliar l’oferta
de graus.
94. Impulsarem un pla per consolidar la comunitat universitària a
Coma-ruga, mitjançant la promoció de serveis que cobreixin les
necessitats dels estudiants (gimnàs, cafeteries, llocs d’oci, etc.).
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95. Desenvoluparem, juntament amb la URV i altres universitats del
país, el campus universitari d’estiu, amb cursos d’idiomes
estrangers i amb cursos de català i castellà per a estrangers.
96. Èxit escolar. Ampliarem els programes de lluita contra el fracàs
escolar: programes de transició al treball per a majors de 16 anys
sense l’ESO i programes d’adaptació curricular per a menors de 16
anys.
97. Apoderarem les AMPA i potenciarem la col·laboració activa amb La
Ballaruga, entitat formada per les AMPA del municipi que, a més
de proporcionar serveis educatius a famílies i a alumes, és un punt
de trobada de les famílies i de l’administració per parlar de
l’educació al municipi.
98. Executarem el projecte de Camins Escolars.
99. Aprofitarem les instal·lacions escolars en benefici de la comunitat,
obrint les pistes esportives i patis al conjunt de la ciutadania
(també les escoles bressol per a infants d’aquesta edat).
100. Impulsarem un Pla de patis escolars per millorar la seva
qualitat educativa.
101. Transformarem la zona escolar en un Campus Educatiu,
mitjançant la transformació urbanística de la zona escolar i
l’enjardinament i transformació de la plaça central com a espai de
trobada dels escolars i de les famílies per a actes educatius i
culturals.
102. Formació Professional. Impulsarem l’oferta d’estudis d’FP i d’FP
dual.
103. Assetjament escolar. Continuarem treballant en la prevenció i
tractament de l’assetjament escolar a través del programa Prou
Bullying.
104. Educació ambiental. Fomentarem l’educació ambiental i la
sostenibilitat en totes les edats. Projecte educatiu de les
Madrigueres.
105. Promourem programes de desenvolupament de la intel·ligència
emocional i l’educació en valors com a la millor eina per al
desenvolupament personal i social dels estudiants.
6.2.Infància i joventut. Apoderament
Les polítiques de joventut són el conjunt d’actuacions
destinades a les persones menors de 30 anys, encaminades a
facilitar l’apoderament i l’autonomia a la vida adulta d’acord amb el Pla
local de joventut. S’han de prioritzar aquelles encaminades a la
inclusió social de tot el jovent, a través de l’educació, la formació,
l’ocupabilitat i les bones pràctiques en matèria de salut i d’oci.
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Per tot això, concretem el nostre compromís amb les mesures
següents:
106. Potenciarem el Casal Jove, servei d'atenció a l'adolescència i a
les seves famílies, que realitza una tasca educativa i preventiva
des del vessant de l'educació social especialitzada durant el temps
lliure dels nois i de les noies. Activitats educatives i de lleure en
horari extraescolar per a adolescents.
107. Educadors de carrer. Intervenció amb els joves als seus espais i
entorns naturals de relació.
108. Ampliarem els recursos per als preadolescents i
adolescents, treballant en xarxa amb el Casal Jove, amb els
centres de secundària, amb els programes de transició al treball,
amb el servei de prevenció de l’absentisme, amb l’oferta
ocupacional i l’oferta de lleure esportiu i cultural, per tal d’afavorir
la inclusió social perquè tothom participi en activitats
extraescolars.
109. Casals infantils, espais d’adolescents i ludoteques infantils:
espais i centres amb activitats formatives i de lleure, conduïdes
per monitors i educadors, que aprofiten els equipaments i els
recursos municipals.
6.3.Serveis socials. Solidaritat
Els serveis socials són el conjunt de serveis i actuacions
orientades a millorar el benestar de la ciutadania mitjançant la
prestació d'informació, atenció i suport a les persones, famílies i
col·lectius vulnerables. Els diferents serveis acompanyen situacions
personals, familiars o socials que requereixen suport, mitjançant una
valoració de la seva situació i la definició d’un pla de treball, i també
orienten sobre els recursos, les prestacions i els serveis més adequats
a les seves necessitats.
La col·laboració de les entitats i del voluntariat en programes
de lluita contra l’exclusió social ha complementat l’acció municipal,
i els socialistes volem agrair a totes les persones, col·lectius i entitats
que participen en aquests programes l’esforç i la dedicació
desinteressada.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les mesures
següents:
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110. Crearem un Fons extraordinari d'ajut d'emergència social
per a infants de 0 a 16 anys: ajuts d’urgència social que
ofereix -a famílies amb infants o adolescents menors de 16 anys
en situació de vulnerabilitat- un recurs econòmic per cobrir
necessitats bàsiques d’alimentació, roba, material escolar i
mobilitat.
111. Atendrem les emergències socials: atenció integral a persones
afectades per sinistres (incendi, inundació, esfondrament d'un
edifici, etc.).
112. Atendrem les urgències socials: atenció immediata i puntual a
les persones en situació d'urgència social fora dels horaris dels
centres de serveis socials.
113. Servei d'acollida: és un servei destinat a ser la porta de
benvinguda a tots els ciutadans i ciutadanes que decideixen viure
al municipi del Vendrell. Aquest servei, a més dels tràmits
administratius, ofereix una informació personalitzada de tot el
municipi, de l’administració local i dels serveis que ofereix
(educatius, sanitaris, socials, culturals, etc.).
114. Atendrem els drets energètics: consells per a un ús eficient
d’energia i d’aigua; ajuts a persones en situació de precarietat
econòmica que no poden pagar el deute i assessorament dels
drets energètics.
115. Targeta VIDA, El Vendrell Inclusiu, dinàmic i actiu. Aquesta
targeta està lligada a la creació de la moneda social del Vendrell.
Entre d’altres usos, ha de servir com a targeta moneder i agilitzar
el pagament d’ajuts d'alimentació a famílies sense recursos,
vàlida en qualsevol establiment d’alimentació. Aquesta targeta és
també un document identificatiu de les persones que exerceixen
tasques de voluntariat al municipi, que es gratificaran amb
moneda social i que servirà per tenir dret a descomptes i
reduccions en tot un conjunt de serveis i de comerços.
6.4.Habitatge. Un dret
El nostre model d’habitatge es basa en un creixement sostenible del
parc d’habitatges; la rehabilitació d’habitatges i de façanes i l’impuls de
l’habitatge social per a tots els veïns i veïnes que necessiten un pis.
La manca de pisos de lloguer està donant peu a un encariment del
preu i, per això, en compliment de la nova legislació espanyola i
catalana, volem limitar el preu dels pisos de lloguer, i gravar la tinença
de pisos buits d’acord amb una nova ordenança a tal efecte.
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Per tot això, concretem el nostre compromís amb les mesures
següents:
116. Promourem obra nova, i reforma, d’habitatges socials.
117. Aplicarem un recàrrec de l’IBI per als pisos buits d’acord a
una ordenança local que ho reguli.
118. Elaborarem un índex de preus de referència del mercat de
lloguer que ajudi a regular els preus.
119. Facilitarem reformes estructurals dels habitatges per tal
d’adaptar-los a les necessitats de la gent gran i amb mobilitat
reduïda.
120. Promourem la rehabilitació d’habitatges.
121. Impulsarem la mediació en els conflictes relacionats amb el dret a
l’habitatge i els desnonaments.
6.5.Diversitat funcional
122. Servei d’atenció per a persones amb dependència: atenció
personalitzada per a consultes sobre recursos, ajuts i serveis, i
suport a les seves famílies.
123. Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques.
124. Equip d’Assessorament Laboral (EAL) en col·laboració amb la
Fundació Santa Teresa: servei de suport a la inserció laboral de
persones amb diversitat funcional. Informació i orientació de
recursos formatius i laborals i assessorament legal.
6.6.Gent Gran
La nostra gent gran és un dels col·lectius als quals, per solidaritat
intergeneracional, més suport hem de donar. És un col·lectiu de
persones actives, amb experiència i a qui hem de facilitar que
transmeti tots aquests coneixements i experiències a les generacions
més joves, a la vegada que els procurem unes condicions de vida
dignes, que inclouen la salut, l’habitatge, la formació o la cultura, entre
altres. La gent gran, a vegades, pateix situacions de vulnerabilitat i
risc d’exclusió que des de l’administració local s’han de tractar de
prevenir i corregir.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les mesures
següents:
125. Continuarem prioritzant els recursos i serveis de la Residencia
d’Avis de la Muntanyeta.
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126. Fomentarem l’atenció domiciliària, l’atenció integral i
personalitzada a persones grans i famílies que presenten alguna
dificultat per a les seves activitats bàsiques o per al seu
desenvolupament personal i social.
127. Crearem un sistema d’alertes per localitzar persones amb
deteriorament cognitiu.
128. Programa Viure i Conviure, destinat a persones grans que es
valen per si mateixes i que poden oferir una habitació a
estudiants universitaris que alhora necessiten habitatge; així
s’ajuden mútuament.
129. Impulsarem l’acompanyament a domicili per a la gent gran:
servei de voluntariat per al suport afectiu, alleugeriment de la
situació d'aïllament i acompanyament a gestions fora del domicili,
tant continuat com esporàdic.
130. Acolliment d’urgència per a gent gran (SAUV): atenció immediata
a persones grans en situació d'urgència social de manera
temporal.
131. Millorarem les instal·lacions dels esplais i dels centres cívics de la
gent gran i potenciarem les activitats que s’hi organitzen.
132. Promourem ajuts tècnics per adaptar la llar: productes de
suport, assessorament, valoració, instal·lació i monitoratge, a
través d'un terapeuta ocupacional, d'aparells per a persones amb
manca d'autonomia.
133. Projecte Estem amb tu. En col·laboració amb voluntariat i
societat civil, aquest projecte té com a objectiu contribuir que les
persones grans que viuen soles o acompanyades d'altres
persones grans puguin quedar-se a la seva llar amb la complicitat
del seu entorn. La prioritat és reduir-ne el risc d'aïllament i
d'exclusió social. El projecte inclou un servei de reforç de les
relacions socials de les persones grans que se senten soles i
millorar-ne el benestar a través de les noves tecnologies.
134. Estades temporals en residències per a la gent gran
(RESPIR). Estades per a persones grans amb deteriorament físic
o psíquic perquè les seves famílies puguin descansar (estada
màxima de 2 mesos l’any).
6.7.Salut
135. Vetllarem per la millora de les condicions del sector
sanitari, de l’hospital comarcal, dels Centres d’Atenció Primària i
del servei d’ambulàncies, i la dotació de recursos humans
suficients per oferir una atenció sanitària de qualitat.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA

| 32

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA
136. En col·laboració, ampliarem la capacitat del pàrquing de
l’hospital comarcal.
137. Posada en funcionament del CAP del Botafoc.
138. Elaborarem el Pla de salut municipal. Planificació per a la
prevenció de malalties i la protecció i promoció de la salut, a
través de la intervenció en els estils de vida i en els factors
mediambientals i, en definitiva, sobre els determinants de la
salut.
139. Durem a terme una enquesta periòdica sobre la qualitat dels
serveis sanitaris presents al municipi.
140. Impulsarem l’adhesió a la Xarxa Catalana de Ciutats
Saludables i també a la xarxa espanyola i europea.
141. Promourem comportaments favorables a la salut dels individus
(activitat física i alimentació) i corregirem les desigualtats
sanitàries.
142. Incentivarem accions de Suport als Familiars dels Malalts
d’Alzheimer, potenciant el Servei SIMAP (Sistema Intel·ligent
de Monitorització d'Alertes Personals).
6.8.Esports. Salut i integració
143. El Vendrell organitza la festa de la bicicleta més antiga de tota
Europa i, per tant, hem de donar a aquest fet la importància que
es mereix.
144. Potenciarem les escoles esportives per ampliar la pràctica de
l’esport en edat escolar. Dotació de beques esportives per
afavorir la inclusió social i evitar que els infants, per raons
econòmiques, romanguin exclosos de la pràctica esportiva.
145. Remodelarem la pista d’atletisme.
146. Obrirem un Gimnàs municipal a Coma-ruga.
147. Augmentarem els equipaments per a l’activitat física i esportiva,
amb punts de workout, també a la sorra de les platges.
148. Promourem, conjuntament amb els organismes, entitats i
empreses del sector, programes que fomentin l’oferta de turisme
esportiu.
149. Col·laborarem amb el Club Nàutic de Coma-ruga en la iniciació
als esports nàutics.
150. Futbol al Vendrell. Els socialistes volem que, en una ciutat de
prop de 40.000 habitants, el futbol jugui un paper important a
nivell esportiu, però també a nivell educatiu, d’integració i de
cohesió social. Volem un futbol al servei de la ciutadania, amb
unes instal·lacions adequades i que contribueixi a exportar una
marca que representi a tots els vendrellencs i les vendrellenques:
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 Donarem un nou impuls al futbol base del Vendrell, renovant
les instal·lacions esportives municipals.
 Donarem més agilitat a la coordinació amb les juntes dels
actuals clubs de futbol.
 Donarem suport a les juntes dels dos clubs per tal d’avançar de
forma consensuada però definitiva cap a una escola de futbol
base conjunta.
6.9.Moneda social. Al servei de l’economia local i la convivència
Una moneda social és una eina creada i utilitzada per comunitats,
col·lectius i particulars a fi de poder facilitar intercanvis tant de
productes com de serveis o de coneixements. És a dir, les monedes
locals son "un acord dins d'una comunitat de fer servir una cosa com a
mitjà d'intercanvi".
Cada comunitat té les seves pròpies necessitats no cobertes
(exemples: assistència a la gent gran, atur i suport a ONG locals) i
recursos ociosos (exemples: hortes, edificis, talents). Es poden
aprofitar aquests recursos ociosos com a suport per emetre monedes
socials.
El sistema escollit per a una moneda social al Vendrell, el Tobi, és el
Lets (Local Exchange Trading System), però aplicant una equivalència
en el canvi a l'euro. El canvi a l’euro pateix un percentatge d'oxidació
dels Tobis acumulats durant més d'1 any. Aquest punt és important
perquè promou el comerç local que accepti aquesta moneda social.
Amb la moneda local aconseguirem:
 Disposar de recursos econòmics per compensar serveis que donen
satisfacció a necessitats no cobertes.
 Fomentar la inclusió social mitjançant l'aportació individual
d'esforç, talent, etc.
 Fomentar el comerç local.
Entre les necessitats no cobertes o susceptibles de millora que es
podrien recompensar amb la moneda local, hi trobem les següents:
151.
 Arranjament de camins, parcs i jardins.
 Assistència a gent gran o cura de menors.
 Premi a comportaments cívics.
 Reciclatge de residus.
 Suport a entitats sense ànim de lucre locals.
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7.CONVIVÈNCIA
7.1.Cultura. Diversitat i integració
La cultura és una de les nostres fortaleses, i les entitats són el
motor que la impulsen i la difonen. Els socialistes del Vendrell entenem
la cultura com a patrimoni de tots i de totes, sigui quin sigui el
seu origen. A més, entenem la cultura com a element d’inclusió
social, d’integració de les persones que han escollit la nostra vila com a
lloc on viure, i com a mitjà d’expressió de la diversitat de col·lectius i
de persones que convivim al Vendrell. En aquest sentit, defensem
decididament la interculturalitat com a millor exponent d’una
cultura catalana integradora i inclusiva.
La importància de la cultura i de les diverses manifestacions culturals
de la nostra vila representen també una font de promoció i d’atracció
turística que tindrà al proper mandat una fita important amb la
Capitalitat de la Cultura Catalana 2020.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les mesures
següents:
152. Farem de l’Ajuntament una administració que estigui al costat de
les entitats, amb un contacte més directe, que els doni facilitats
per dur a terme les activitats i que els ofereixi suport en les
tramitacions administratives.
153. Crearem una Fàbrica de Creació artística a la nau municipal
del carrer de l’Escorxador.
154. Obrirem totes les festes a totes les formes d’expressió i de
diversitat
cultural,
de
manera
que
es
potenciï
la
interculturalitat.
155. Promourem la figura de Pau Casals com a defensor i
ambaixador de la pau amb l’organització d’uns premis que
reconeguin persones, entitats o empreses que millor hagin
encarnat els valors de la pau, de la solidaritat i dels drets humans
en diferents categories.
156. Promourem una celebració oficial i popular del Dia Internacional
de la Pau.
157. Aprofitarem la figura de Pau Casals i la importància de la cultura
musical per impulsar un Festival de Cinema musical.
158. Dissenyarem una Guia d’integració cultural per tal que els nous
residents tinguin coneixement de la pluralitat d’activitats que
realitzen les entitats del municipi.
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159. Recuperarem l’Entimostra, obrint-la a la participació d’entitats
de la comarca i convertint-la en una festa de diversitat cultural.
160. Potenciarem la Infocultura com a eina de comunicació, la
confecció
d’un
calendari
de
programació
d’actes
i
d’esdeveniments, i la difusió cultural a través de les xarxes
socials. Pla de difusió a l’exterior dels esdeveniments
culturals.
161. Vetllarem perquè la informació disponible per als visitants dels
museus estigui, com a mínim, en català i en castellà, a més de
francès i anglès.
162. Música per a la Diversitat. Cicle musical que s’organitza
conjuntament amb l'Auditori Pau Casals amb la finalitat d'establir
un lloc de trobada i de comunicació per a les noves realitats
culturals.
163. Promourem els estudis superiors de música a l’Escola
Municipal de Música Pau Casals.
164. Capital del foc. Les entitats representades a la comissió de foc
ens han confiat les propostes següents:
 Dur a terme la mediació amb el comerç local per aconseguir una
plena
compatibilitat
entre
l’activitat
comercial
i
els
esdeveniments organitzats per les entitats de foc. Facilitar la
instal·lació de lones ignífugues als comerços per tal de garantir
la seguretat dels establiments.
 Proporcionar un local per exposar i donar a conèixer les bèsties
de foc i poder realitzar-hi les diferents tasques de manteniment.
 Establir un criteri per a la subvenció en funció de la despesa en
material fungible (pólvora) i la participació en diferents
esdeveniments.
7.2.Igualtat, feminisme, polítiques de gènere i drets LGTBIQ+
165. Crearem la Regidoria d’Igualtat, drets LGTBIQ+ i polítiques de
gènere. Impulsarem i supervisarem les polítiques d’igualtat,
diversitat sexual i de defensa dels drets civils.
166. Combatrem qualsevol discriminació i avançarem en el
tractament de les polítiques de gènere; eliminarem el llenguatge
sexista de l’administració i facilitarem la conciliació laboral i
personal des de l’administració.
167. Dinamitzarem el SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones)
per tal de canalitzar totes les problemàtiques que afecten les
dones, les associacions i els grups de dones del municipi.
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168. Incentivarem un sistema de resposta urgent per a dones que han
patit violència masclista: servei per oferir una resposta urgent i
immediata d'informació i protecció fora dels horaris habituals.
169. Reforçarem el servei de planificació familiar per tal de prevenir
embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual, en
col·laboració amb els instituts i el Casal Jove.
170. Eliminarem del municipi qualsevol tipus discriminació directa e
indirecta contra els col·lectius LGTBIQ+.
171. Assessorament, atenció i acompanyaments a víctimes de racisme,
xenofòbia i altres discriminacions.
172. Oferirem un servei d'atenció psicològica: suport psicològic en
situacions d'abús en els àmbits familiar, de parella o laboral, o
davant de qualsevol tipus d'agressió sexual.
173. Oferirem un servei de mediació familiar: un espai en què els
membres de les famílies es puguin comunicar per reduir els
conflictes entre les parts en litigi, a fi d'arribar a acords
amistosos.
174. Servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no
violentes (SAH – jove): adreçat a nois d’entre 12 i 17 anys
víctimes de situacions de violència masclista.
175. Servei d’atenció, recuperació i acollida (SARA – jove): atenció
ambulatòria específica a joves d’entre 12 i 17 anys víctimes de
situacions de violència masclista.
176. Programa de xerrades educatives des de l’etapa escolar de
primària en matèria d’igualtat i de no discriminació des d’una
perspectiva igualitària, no discriminatòria, feminista i de lluita
pels drets LGTBIQ+.
177. Permetre l’accés a espais i a edificis municipals a tots els gossos
considerats d’ajuda per a les dones que hagin patit
maltractament.
178. Aprovarem una ordenança per incloure noms de carrers i
places de personalitats i valors que s’identifiquin amb el
feminisme, la lluita pels drets humans i la lluita pels drets
LGTBIQ+.
7.3.Benestar animal
Amb l’objectiu de fomentar i reforçar la cooperació entre
l’administració local i les entitats animalistes, per tal d’educar i protegir
els drets dels animals, i millorar-ne la convivència, concretem el nostre
compromís amb les mesures següents:
179. Crearem una Regidoria de Protecció i Defensa dels Animals.
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180. Redactarem una ordenança de benestar animal.
181. Incorporarem les entitats animalistes a les taules cíviques i als
consells de participació per afavorir la convivència i la protecció
del medi ambient.
182. Oferirem ajuts per a l’esterilització, la identificació i la vacunació
d’animals de companyia de persones amb necessitats especials o
en situació d’exclusió social.
183. Promourem l’adopció d’animals abandonats.
184. Obligatorietat de comunicar l’atropellament d’un animal per part
dels conductors immediatament un cop produït l’accident.
185. Promourem campanyes de bones pràctiques i civisme en relació
amb els animals de companyia, amb l’objectiu d’aconseguir
eliminar qualsevol tipus de maltractament animal.
186. Adequarem els espais d’esbarjo per als gossos, incloent-ne
algun a les platges per atraure turisme animalista.
6.4.Seguretat
La coordinació policial amb els mossos d’esquadra, una policia
municipal que esdevingui una policia de proximitat al servei dels
ciutadans i més recursos i una major visibilitat de la policia local són
alguns dels aspectes a potenciar fins a aconseguir una taxa de
delinqüència 0.
Per tot això, concretem el nostre compromís amb les mesures
següents:
187. Potenciarem i ampliarem les funcions a l’app evALERTA.
188. Continuarem amb la tolerància 0 amb el Top Manta.
189. Obrirem una nova comissaria de policia al local municipal de Sant
Joan, a la carretera de Valls.
190. Promourem la tolerància 0 amb el tràfic de drogues i l’explotació
sexual.
191. Instal·larem càmeres per al control de vehicles privats a l’illa
de vianants i ampliarem la xarxa de càmeres de seguretat,
també a les urbanitzacions.
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VOTA SOCIALISTA, VOTA KENNETH, VOTA PSC
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