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QUÈ ÉS EL PLA DE REACTIVACIÓ?

El Pla de Reactivació Econòmica 
i Social és una eina per ajudar 

la ciutat de Vilanova i la Geltrú 

a sortir més enfortida de la crisi 

produïda per l’aparició de la CO-

VID-19. Defineix estratègies per 

generar més activitat econòmica 

i ocupació. S’ha elaborat amb la 

implicació d’agents econòmics, 

socials i polítics locals. 

Conté dos eixos d’intervenció i 

acció:

un econòmic i
un social
que potenciant les fortaleses 

existents al municipi, vol, apor-

tant solucions efectives, acon-

seguir una ciutat que recuperi 

present i albiri futur. 



QUÈ CONTÉ EL PLA?

2 àmbits d’intervenció 
que contenen
27 apartats temàtics

que  identifiquen un total de 334 accions a 

realitzar a curt, mig i llarg termini (161 de l’eix 

econòmic i 173 de l’eix social). A les que

s’afegeixen 11 accions per promoure i elevar a 

un nivell supramunicipal, al no ser de

competència municipal la seva execució.



ESTRUCTURA DEL PLA

1.
AMBIT ECONÒMIC

1.1. Ajuntament

· Comunicació directa

· Treball conjunt

· Coordinació interna

· Diàleg socioeconòmic

· Baròmetre de ciutat

· Desenvolupar aspectes d’economia circular

· Suspensió de contractes no prestats a causa del Covid

· Treball digne

· Definició llocs de treball

· Acompanyar l’organització municipal en la situació derivada de la pandèmia

· Avançar en la tramitació de procediments electrònics

· Millorar la comunicació entre ciutadania i administració local

· Reivindicació del factor treball.



1.2. Oficina d’Empresa

· Comunicació directa amb el teixit empresarial 

· Impuls de l’Oficina Municipal d’Empresa

· Atenció directa

· Contacte i col·laboració amb FEGP i

  altres associacions

· Comunicació Universitat – Ajuntament

· Projecte de transferència tecnològica

· Retenir el talent

· Ajuts i subvencions per a empreses

· Formació per a empreses 

· Acollida de congressos



1.3. Indústria

· Consolidació i reactivació dels Polígons d’Activitat Econòmica

· Zones d’Activitat Econòmica i Empresarial Urbana

· Agència de Zones d’Activitat Econòmica Urbana

· Digitalització de polígons

· Comercialització de naus industrials i polígons

· Coordinació entre empreses



1.4. Formació i Ocupació

· Assolir el reconeixement de territori concertat que promou la Generalitat de Catalunya

· Abordar l’atenció als col·lectius d’alta vulnerabilitat

· Adequar l’oferta formativa a les necessitats reals del teixit empresarial i comarcal

· Plans d’ocupació extraordinaris

· Assolir per part de l’IMET el reconeixement de Centre de Formació Professional Integrada 

  promogut per la Generalitat de Catalunya a través de

  l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació

  Professionals (2020-2030)

· Potenciar els dispositius de transició escola- treball

· Assolir la producció de continguts formatius

  compatibles amb la plataforma d’aprenentatge

  en línia VNG Coneixement
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1.5. Innovació, tecnologia i emprenedoria

· Metodologia Living Lab

· Fòrum d’innovació Local

· Manifest de la Innovació Local

· Servei de Relacions Europees i Internacionals

· VNG Iot Aliança

· Projectes àmbits Salut i del Media  - tecnologia 5G

· Crea&Play

· VRLab

· Espais de treball per a empreses i emprenedors

· Generació d’startups

· VNG coneixement

· App VNG



1.6. Primer sector i mercats municipals

· Elaboració d’un Pla Estratègic del Primer sector d’activitat econòmica local

· Bonificacions en les Ordenances Fiscals

· Esdeveniments de promoció del primer sector 

· Promoció i posada en valor dels productors locals, de proximitat i de temporada (horta i mar)

· Aula gastronòmica i espais de dinamització als mercats municipals

· Acompanyament als paradistes dels mercats

· Millores en els equipaments dels mercats

· Campanyes i actes de dinamització i posada en valor dels mercats

· Reconversió de parades buides dels mercats en nous espais de serveis

· Mercadals setmanals
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1.7. Fires i mercats de petit format

· Implementació d’un nou model de Fira de Novembre

· Recolzament als mercats d’artesania 

· Recolzament a brocanters

· Suport a fires i mostres sectorials

· Fires estratègiques de ciutat

· Espai firal
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1.8. Comerç i consum

· Enfortiment del Clúster de Desenvolupament Econòmic

· Apostar pel comerç electrònic 

· Enfortir la campanya de Nadal 

· Protecció del comerç de proximitat

· Dinamització de nous pols comercials

· Parc de mitjanes a Masia d’en Barreres 

· Mobilitat

· Nous espais comercials 

· Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU)

· Obertura comerços

· Servei de consum: Oficina municipal

  d’Informació al Consumidor (OMIC)



1.9. Turisme

· Enfortir la marca Vilanova i la Geltrú

· Creació d’un nou punt d’informació turística a l’estació 

· Presència a fires nacionals i internacionals

· Redacció d’un nou Pla de Màrqueting turístic

· Esdeveniments mensuals de projecció de ciutat

· Projectes turístics

· Projecció gastronòmica

· Certificacions turístiques

  de qualitat
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1.10. Economia social i solidària

· Mapa de consum responsable

· Intercooperació, aliances i xarxes de contacte

· Moneda local

· Banc del temps



2.
AMBIT SOCIAL

2.1. Habitatge

· Reforçar la política municipal 

  per avançar en garantir el dret

  a l’habitatge

· Facilitar l’accés a l’habitatge:

  pisos assequibles i més habitatge públic 

· Evitar la pèrdua de l’habitatge

  de les persones més vulnerables

  i donar suport a les persones

  en situació d’exclusió residencial

· Potenciar la rehabilitació



2.2. Urbanisme, llicències i disciplina 

· Adequar la realitat urbanística del municipi a les necessitats dels ciutadans

· Obrir nous espais per donar resposta a les noves necessitats

· Modificació del Pla General del sector Eixample Nord

· Modificacions del planejament

· Usos dels eixos comercials

· Millorar les infraestructures urbanes
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2.3. Projectes i obres d’urbanisme 

· Adequar els espais i millorar l’eficiència dels edificis municipals

· Rehabilitació i recuperació d’espais

· Adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic
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2.4. Educació 

· Avançar cap a un model d’educació compartida i de societat inclusiva



2.5. Cultura

· Economia taronja

· Cooperar amb les empreses culturals de la ciutat

· Assegurar una programació estable continuada

  al llarg de l’any

· Apostar pel patrimoni immaterial i els

  esdeveniments a l’espai públic

· Manteniment d’equipaments

· Cultura a l’abast de tothom

· Apostar per la cultura i el patrimoni cultural

  com a projecció de ciutat

· Recolzar els festivals que es duen a terme

  a la ciutat

· El Carnaval com a marca de ciutat
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2.6. Infància, adolescència  i joventut

· Acompanyament emocional als infants i joves de la ciutat

· Fomentar la educació en el lleure entre infants i joves, garantint la igualtat d’oportunitats

  a l’hora d’accedir-hi

· Fomentar l’emancipació dels joves de la ciutat

· Vertebrar els recursos i serveis destinats als infants i joves de la ciutat



2.7. Oficina d’entitats

· Oferir suport, acompanyament i recursos a les entitats de la ciutat Voluntariat
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2.8. Acció social i dependència

· Abordar la pobresa energètica

· Enfortir l’ajuda a persones sense llar o en situació d’infrahabitatge

· Reforçar de forma continuada els recursos destinats a acció social per atendre a tota

  la població vulnerable

· Fomentar les relacions

  comunitàries

· Atenció per a les llars

· Sistema públic de cures



2.9. Convivència i equitat

· Reforçar les polítiques destinades a combatre la violència masclista

· Reforçar les estructures tècniques per abordar la gestió dels conflictes veïnals
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2.10. Seguretat i protecció ciutadana

· Espai de seguretat

· Policia de proximitat

· Coordinació amb altres cossos policials

· Protecció ciutadana

· Recursos humans

· Recursos materials



2.11. Esports

· Equipaments

· Incrementar els recursos i mitjans destinats a l’esport popular i activitats a l’aire lliure

· Projectes esportius



ESTRUCTURA DEL PLA

2.12. Gent gran

· Donar a conèixer els recursos disponibles

· Memòria històrica

· Gent gran activa

· Millora del Casal de la Gent Gran 



2.13. Mobilitat

· Consolidar el concepte “al centre les persones”

· Incentivar l’ús del transport sostenible

· Adequar accessos a la ciutat

· Millorar mobilitat

· Facilitar la mobilitat als polígons d’activitat econòmica
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2.14. Salut

· Evolució pandèmia

· Creació de protocols

· Material sanitari

· Salut mental

· Mesures covid restauració

· Observatori local



2.15. Participació ciutadana

· Xarxes de Suport

· Actualitzar els mecanismes de participació

· Descentralització de la Oficina d’Atenció a

  la Ciutadania 

· Centres cívics

· Assemblees de barri
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2.16. Espai públic

· Facilitar els actes i esdeveniments a l’espai públic 

· Potenciar la Unitat de Serveis Municipals 

· Suport als establiments de restauració en l’aplicació de les mesures COVID 

· Implantar el nou model de recollida de residus 

· Modernització de l’enllumenat públic

· Estat de les infraestructures de serveis

· Prioritzar la contractació d’empreses i cooperatives locals en els projectes d’espai públic



2.17. Medi ambient

· Potenciar el sector de les energies renovables a la ciutat
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Accions a nivell supramunicipal

· Construcció del nou hospital comarcal del Garraf

· Desaparició dels peatges 

· Desdoblament C15 fins a Manresa

· Millorar la connectivitat ferroviària 

· Millorar la connectivitat del servei de transport d’autobusos

· Polítiques de concertació territorial de la Comarca del Garraf

· Participació activa en projectes de

  Vegueria del Penedès

· Participació en l’Arc Metropolità

· Participació activament en les

  Federacions de municipis

· Coordinació amb departaments

  d’altres administracions




