
 

 

 

 

 
Programa electoral 

Eleccions municipals 2019 

Viladecans En Comú 

 
 

  

 

 

 



PROGRAMA ELECTORAL 2019 -2023 VILADECANS EN COMÚ 

 

1 
 

  

                                ÍNDEX 

1. CIUTAT CUIDADORA 

1.1.  Un nou model de serveis socials 
1.2.  Dret a l’alimentació i els subministraments bàsics 
1.3   Drets de la infància i l’adolescència 
1.4   Dret a la cura i a l’autonomia personal 
1.5.  Envelliment actiu i dinamització de la gent gran 
1.6   Drets de les persones amb diversitat funcional 
1.7   Joventut 
1.8   Dret a l’habitatge 
1.9   Dret a una vida saludable 
1.10 Esports i cohesió 
1.11 Ciutadania inclusiva i interculturalitat 
 

2. CIUTAT EDUCADORA Y CULTURAL  

2.1. Una educació més humanista 
2.2. La cultura, bé comú vertebrador de la vida social 

 
3. CIUTAT PER VIURE 

3.1 Patrimoni Natural: un territori  extraordinàriament valuós 
3.2 Ciutat verda per viure 
3.3 Lluita contra el Canvi Climàtic, polítiques ecologistes i qualitat ambiental  
3.4. Benestar animal 
3.5 Una mobilitat pública, segura, sostenible i generadora d’equitat  
 

4. CIUTAT TREBALLADORA 

4.1 Promoció econòmica 
4.2 Una fiscalitat socialment justa i equitativa 
 

5. CIUTAT PARTICIPATIVA I FEMINISTA 

5.1 Polítiques de gènere i igualtat 
5.2 Governança ètica 
5.3 Transparència 
5.4 Participació ciutadana, associacionisme i comunitat 
5.5 Comunicació i societat de la informació 
5.6 Solidaritat, cooperació i justícia global 



PROGRAMA ELECTORAL 2019 -2023 VILADECANS EN COMÚ 

 

2 
 

1. CIUTAT CUIDADORA  

Creiem en un model de ciutat amb els valors republicans de llibertat, igualtat i  
fraternitat, que atén les famílies i combat la pobresa. Una ciutat acollidora i cuidadora  
que promou la igualtat  d’oportunitats, solidària i que atén  les necessitats de la seva 
gent.  

Les polítiques d’austeritat i les retallades en recursos i eines de protecció social que 
s’han aplicat en els darrers anys han obligat al món local a fer front a les emergències 
socials en primera línia, gairebé en solitari, sense pràcticament suport d’altres 
administracions. Des del carrer, les plataformes, moviments socials i un teixit associatiu 
compromès i actiu, han propiciat una resposta col·lectiva i empoderadora a aquestes 
necessitats. 

Des del món local sabem que, tot i que alguns donen per superada la crisi 
macroeconòmica, els efectes es mantenen i han empitjorat les condicions de vida de la 
gent; tant les retallades socials, en salut, educació, cultura i també en drets laborals, com 
les dificultats a l’accés als subministraments bàsics i l’habitatge o els canvis demogràfics, 
han contribuït a fer més gran l’escletxa de la desigualtat i han accentuat noves 
vulnerabilitats. 

Per fer front al repte del benestar col·lectiu, les polítiques d’inclusió social han de 
superar l’àmbit estrictament assistencial. Cal posar l’accent en la prevenció i en la 
vinculació de les actuacions de rescat social amb la cultura, l’esport, l’educació, la salut o 
el dret a l’habitatge, entre d’altres.   

 

1.1 Un nou model de Serveis Socials 

Les polítiques de serveis socials i ingressos mínims s’han basat fins ara en un model 
assistencial que estigmatitza i responsabilitza a les persones quan no arriben a tenir les 
condicions per desenvolupar un projecte de vida adequat i satisfactori. Des del nostre 
espai polític, en canvi, plantegem una visió transversal de la intervenció pública que situï 
els serveis socials en el mateix nivell que la sanitat, l’educació, l’habitatge o les pensions, 
com un pilar essencial de l’articulació d’un sistema de benestar de garantia de drets i 
foment de l’autonomia. 

Els Serveis Socials hauran d’abordar el gran repte de fer front a les necessitats socials 
derivades de l’envelliment de la població, de les dificultats econòmiques de les famílies, 
de les mancances socials nascudes arran de les noves xarxes de relacions i de 
l’acompanyament de la ciutadania en la seva vida autònoma i integrada a la seva 
comunitat.  

Per tal d’assolir aquests reptes apostem  per un nou model d’atenció social amb una visió 
comunitària i posant les persones al centre de l’acció.  

Per això:  
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● Culminarem la centralització dels Serveis Socials a la Masia de Can Palmer i 
implementarem un pla funcional que optimitzi recursos materials i humans i 
modernitzi l’atenció social, permetent realitzar una atenció individual, grupal i 
comunitària. 

 
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya que faci efectiva la Renda Garantida de 

Ciutadania per a garantir el mínim vital a totes les persones. Vetllarem  perquè tota 
persona amb el dret a la Renda Garantida de Ciutadania o qualsevol altra prestació 
econòmica en tingui accés a aquesta. 
 

● Cal difondre el contingut de la cartera de serveis socials entre tota la ciutadania, 
donat l’abast d’aquests serveis i el nombre de persones i col·lectius que poden ser 
usuaris potencials. Per això posarem en marxa una pàgina web dissenyada perquè 
qualsevol persona pugui conèixer les principals ajudes socials a què té dret.  

 
● Els serveis socials compromesos amb la comunitat necessiten una participació 

activa de la ciutadania. Des de Viladecans en Comú impulsarem un model de treball 
en xarxa i diàleg constant amb les associacions, entitats, moviments socials i tercer 
sector social representatius al municipi. 

 
● Continuarem treballant per aconseguir un nou marc de contractació pública dels 

serveis a les persones que ens permeti avançar en l’exigència de les clàusules socials 
i que integri el valor afegit del tercer sector. 

 
 

1.2 Dret a l’alimentació i als subministraments bàsics 
 
Manquen nous criteris que regulin l'accés als subministraments d'aigua, llum i gas, que 
considerem de primera necessitat, juntament amb d'altres com l'alimentació, l'habitatge 
i el treball, com drets bàsics de ciutadania i no com béns de mercat. Les nostres 
propostes en aquest àmbit són les següents: 
 
● Garantirem ajuts per a la suficiència alimentària i els subministres d'aigua, 

llum i gas per a famílies en situació de vulnerabilitat residencial. Exigirem a la 
Generalitat el compliment de la Llei 24/2015, que ha de permetre el dret a 
l’habitatge i la garantia dels subministraments bàsics. 
 

● Previndrem els talls d’aigua, llum i gas a través de la interlocució directa amb les 
empreses que operen a Viladecans. Farem inspeccions per detectar els talls il·legals i 
respondre ràpidament per tal que es restitueixin els subministres bàsics 
aconseguint que la Generalitat sanciones les companyies que vulnerin la Llei 
24/2015. 
 

● Continuarem informant una campanya comunicativa per donar a conèixer els 
drets de les famílies en situació de vulnerabilitat residencial davant els possibles 
talls i els drets a la tramitació del bo social.  
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● Reforçarem la col·laboració i coordinació amb Càritas i Creu Roja per al 

repartiment d'aliments i productes d’higiene, el pagament de subministraments, el 
reforç escolar, l’orientació laboral, la formació i els acompanyaments amb 
voluntariat. 

 
● Potenciarem el paper de la Taula de necessitats bàsiques que coordina 

l’Ajuntament amb les entitats socials i les empreses que duen a terme accions de 
responsabilitat social. 

 
● Donarem suport a les famílies davant de situacions de vulnerabilitat: atur, risc 

de desnonament, persones grans soles, persones amb discapacitat, infants i joves 
amb risc social i/o fracàs escolar.  

 
● Fomentarem la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió amb 

programes de formació i de treball. 
 

● Mantindrem el servei de càtering, de dutxa i de bugaderia per a persones en situació 
d’exclusió. 

 
● Lluitarem contra les drogodependències i altres addiccions amb les accions de 

sensibilització, formació i suport previstes al Pla de prevenció. 
 

● Desplegarem una prova pilot d’aprofitament d’excedents alimentaris dels 
menjadors escolars per tal de reaprofitar-los per a garantir àpats de qualitat a 
aquelles persones en situació de vulnerabilitat. 

 

1.3  Drets de la infància i l’adolescència 
 

Cal superar el model actual de protecció de la infància i avançar cap al tractament com a 
ciutadania amb drets i deures. Davant el deteriorament de les condicions 
socioeconòmiques de les famílies, que han fet incrementar el nombre de situacions de 
risc, volem també atendre a criatures i adolescents en situació de risc.  

● Garantirem el manteniment del Centre Matern Infantil Can Palmer i impulsarem 
els centres oberts per a la promoció social d'infants i adolescents i per al seguiment 
de menors en risc. 

 
● Mantindrem el programa complementari de beques menjador, assumint les 

peticions de beques de les comissions socials de centre que denegui la Generalitat. 
 

● Recuperarem el servei de menjador a l'Educació Secundària, desaparegut als 
instituts públics, i reinstaurarem el programa de beques per als  nens i nenes a 
partir dels 12 anys. 
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● Mantindrem els ajuts a les famílies per fer front a les despeses de sortides escolars 
i d’adquisició de llibres de text o de material didàctic com a mesures per avançar cap 
a la igualtat d’oportunitats. 

 
● Garantirem que hi hagi rutes segures per anar a peu a l’escola o a l’institut. 

 
● Previndrem l'absentisme escolar i potenciarem la convivència en els centres 

educatius amb el suport i el treball conjunt dels serveis socials amb les escoles i els 
instituts. 

 
● Atendrem la situació de joves migrants i extutelats en la seva transició a la vida 

adulta, mentre exigim a l’Estat i la Generalitat que actuïn exercint les seves 
competències. 

 
● Fomentarem el lleure educatiu i l’associacionisme, garantint l’oferta d'activitats 

a infants i adolescents, que fomentin la participació, la creativitat, 
l'autoconeixement, l'esperit crític, la cohesió social i el treball entre joves. 

 

1.4 Dret a la cura i a l’autonomia personal 
 
Les cures són essencials en el desenvolupament de la vida quotidiana. L’envelliment de la 
població juntament amb l’augment de l’esperança de vida, comporta una major 
necessitat de cures i dels recursos destinats a millorar la vida de la gent gran. A més, les 
preferències de la ciutadania per envellir a casa seva farà necessari afrontar que una part 
de la població, a causa del deteriorament de les seves condicions físiques i mentals, 
necessitarà  atencions especialitzades a domicili.  
 
Creiem que cal dignificar i professionalitzar el treball de cures com un dret públic 
garantit. Un model que promogui l'autonomia de les persones dependents i impliqui 
l'entorn i la comunitat. 
 
Per això: 
 
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya que aporti a les administracions locals més 

recursos per al desplegament de la Llei de Dependència per poder ampliar i 
millorar els serveis del SAD (Serveis d’Atenció Domiciliària) i garantir així una vida 
digna a totes les persones amb dependència. 

 
● Continuarem apostant pels ajuts a domicili, amb l’objectiu que les persones puguin 

viure el màxim de temps possible a casa seva. Estudiarem, cas per cas, les 
necessitats d’atenció domiciliària de les persones físicament dependents, i 
valorarem la possibilitat d’ampliar les ajudes que ja existeixen en aquest àmbit. 

 
● Promourem la formació especialitzada en cures cap a la gent gran. D’una banda, 

la formació de les persones cap a si mateixes, és a dir, tenir cura del mateix cos per 
millorar l’autonomia. D’altra banda, la formació a cuidadors/es externs, familiars i/o 
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no professionals però amb les quals estan vinculades afectivament, amb l’objectiu 
d’oferir eines, coneixements i recursos per a desenvolupar, amb les millors 
condicions possibles, la seva tasca. 

 
● Impulsarem  projectes cooperatius de persones treballadores de les cures. 

 
● Impulsarem la creació d’un servei de “cangur’ per a les persones grans i/o 

dependents que alliberi durant unes hores a la setmana les famílies cuidadores. 
 

● Potenciarem el programa “Més a prop” per visitar a domicili les persones més grans 
de 80 anys que viuen soles a casa, per tal de detectar, al més aviat possible, 
situacions de risc que no han arribat encara als Serveis Socials. 

 
● Implementarem la ‘Guia per fer front al maltractament a la gent gran de 

Viladecans’,  i durem a terme els programes de prevenció i detecció precoç amb tots 
els agents implicats: serveis socials, salut, residències, cossos de seguretat, etc. 

 
● Impulsarem una àrea d’assessoria per orientar a la ciutadania  sobre  la posada en 

marxa i el manteniment d’habitatges col·laboratius que, a través de l’autogestió, 
promoguin la convivència de les persones de la tercera edat.  

 
 

1.5 Envelliment actiu i dinamització de la gent gran 

A Viladecans en Comú tenim com a un dels principals objectius promoure la qualitat de 
vida i el benestar  en aquesta  etapa de la vida. Més enllà de les necessitats de cures i/o 
dependència que puguin sorgir  a la tercera edat  i per a garantir el seu benestar físic i 
cognitiu, caldrà promoure programes i activitats que afavoreixin les relacions 
interpersonals i que facilitin la visibilitat i participació de la  gent gran de la vida en 
comú. 

● Crearem la Taula de la Gent Gran del municipi, formada per persones grans i 
representants dels serveis socials i les entitats de la gent gran amb l’objectiu 
d’ajudar a diagnosticar i prioritzar quines són les necessitats socials, econòmiques i 
de salut, tant física com psicològica, de les persones grans. 

 
● Crearem una Escola d’envelliment actiu, un espai comunitari de relació, 

informació, suport personal, coneixement i aprenentatge per a les persones grans, 
on es desenvolupin activitats que promoguin el benestar físic, psicològic i social i 
que afavoreixin les relacions interpersonals. 

 
● Estudiarem la creació d’una Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran. 

 
● Impulsarem programes i jornades culturals especialment pensades per al gaudi 

de les persones grans, amb espais de conversa i retrobament que afavoreixin les 
relacions interpersonals en l’àmbit de la cultura i de l’oci. Impulsarem la creació 
d’espais de trobada interculturals. 
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● Reforçarem l’oferta de cursos de formació específics i tallers per a la gent gran en 
matèria d’informàtica, Internet i noves tecnologies. Cal evitar la bretxa digital per 
motius generacionals. 

 
● Potenciar el desenvolupament d’activitats físiques per a la gent gran. Fomentarem 

l’oferta d’esports, rutines físiques i caminades relaxants que proporcionin salut i 
benestar, alhora que fomenten les relacions interpersonals. 

 
● Farem dels parcs uns espais de salut per a la gent gran amb programes d’exercici 

físic i de salut per millorar la mobilitat articular, l’equilibri, el control postural, etc. i 
en definitiva incrementar l’autonomia personal i la qualitat de vida. 

 
● Impulsarem una xarxa social de voluntariat que acompanyi a les persones grans 

durant unes hores a la setmana. Promourem espais d’intercanvi intergeneracional, 
bàsic per al desenvolupament de la persona i per al reconeixement de la saviesa de 
l’experiència. 

 
● Fomentarem la creació d’habitatge compartit entre gent jove i persones grans. 

 
 

1.6 Drets de les persones amb diversitat funcional 
 
Cal canviar l’assistencialisme i el paternalisme per un model de polítiques que  facilitin 
l’accés a la formació i una ocupació digna com a millor via per a la inclusió social, per 
afavorir l'autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitats, de manera 
que puguin desenvolupar de forma plena els seus projectes vitals.  
 
Per això: 
 
● Reforçarem  el suport al centre ocupacional CAVIGA i al programa ‘Treball amb 

suport’, així com a l’entitat ASDIVI. És imprescindible potenciar el paper de la 
Comissió de la diversitat funcional. 

 
● Mantindrem les ajudes al transport adaptat, a les activitats extraescolars adaptades i  

als casals d'estiu especialitzats i inclusius. 
 

● Lluitarem per la construcció d'un centre residencial, llars-residència i pisos 
tutelats a la zona del delta del Llobregat per a persones amb diversitat funcional.  

 
● Impulsarem la creació d’un centre d’atenció a les persones amb problemes de 

salut mental amb el suport d’altres administracions i organitzacions socials. 
 

● Realitzarem campanyes adreçades a empreses dirigides a l’acompliment de la 
legislació sobre contractació de persones amb diversitat funcional i no 
contractar, ni concedir subvencions a empreses o entitats que no compleixin amb la 
quota de reserva d’ocupació. 
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1.7 Joventut 
Els joves participen, els joves decideixen i els joves voten perquè són el present i el futur. 
Per això han de tenir espais propis de discussió i participació ciutadana. Cal: 

● Fomentar la participació juvenil en la presa de decisions de la ciutat a través 
de trobades i discussions per tal d’elaborar propostes de millora sobre 
temàtiques locals concretes. 

● Impulsar la participació del jovent del municipi en l’elaboració de la pròpia 
agenda d’activitats del col·lectiu, a través d’una Taula d’Acció participativa. 

Viladecans compta amb un parc agrari important i un espai natural, tant a la platja com a 
la muntanya, que ha de fomentar l’interès de la gent jove. Per això és important 
desenvolupar polítiques actives que col·laborin a consolidar aquest vincle i a possibilitar 
una sortida professional per als joves vinculada a l’àmbit de la sostenibilitat. Per 
exemple: 

● Promoure la creació de llocs de treball de qualitat per a gent jove al món agrari. 
Ampliar la col·laboració amb la Universitat de Barcelona per a la iniciació i 
promoció dels joves, en especial les dones, en el sector agrari.  

● Incentivar l’ús de terres abandonades per a l’exercici agrícola educatiu i el foment 
de la Bioescola. 

● Fomentar la creació d’una cooperativa jove per a la neteja i manteniment de 
l’espai públic. 

Volem que els joves de Viladecans siguin educats en la cultura de la Pau. Creiem en 
l’intercanvi d’idees, en la tolerància i el respecte a la diversitat. Només així tindrem en el 
futur una ciutadania crítica i  implicada amb la comunitat. Pensem que és important: 

● Crear espais de debat sa per als joves, on es promogui l’intercanvi democràtic 
d’idees i que generi interès pels temes que afecten els veïns i veïnes de 
Viladecans. 

● Fomentar de la cultura popular local. Els joves artistes que intenten iniciar-se han 
de gaudir d’espais on exposar el seu talent. Facilitar els tràmits burocràtics per a 
nous artistes joves, donant suport i assessorament sobre organització 
d’espectacles, responsabilitat civil i seguretat. 

● Promoure preus reduïts  per a joves en centres relacionats amb la formació 
artística i musical com l’Ateneu de les Arts i l’Àtrium (espectacles, obres de teatre 
i concerts). 

● Recuperar dels cinemes de Viladecans com a espai de suport cultural local i de la 
comarca. 
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● Obrir els equipaments esportius escolars el cap de setmana per fomentar l’esport 
entre la gent jove. Mantenir en bon estat els equipaments de Can Sellarès i de la 
Torre Roja i ampliar l’oferta actual.  

● Fomentar projectes que despertin entre els joves l’interès per temes de 
cooperació i Drets Humans. 

 

1.8 Dret a l’habitatge 

Viladecans ha vist com els preus de l’habitatge s’han disparat a nivells de gran ciutat. 
Aquest increment, sumat a la manca d’oferta pública deixa en una posició crítica a molts 
veïns que es veuen forçats a buscar residència fora de la nostra ciutat. La situació actual 
de l’habitatge  és d’emergència social i com a tal requereix  mesures que ataquin el 
problema d’arrel. 

Davant d’un tema d’aquesta magnitud, ens trobem que no hi ha política d’Estat que 
aboqui recursos i adeqüi el limitat marc legal; tampoc no hi ha política d’habitatge públic 
de la Generalitat i, al final, som els ajuntaments les úniques administracions 
compromeses amb les capacitats, competències i recursos de què disposen. Això implica 
que les actuacions municipals tinguin sempre un abast limitat, més enllà de projectes 
puntuals de major o menor dimensió i d’actuacions en situació d’emergència 
habitacional. Òbviament, cal un marc general legal, competencial i amb recursos adients 
per abordar amb visió de llarg termini un problema d’aquestes característiques. 

En aquesta situació, cal impulsar des de l’administració local el màxim nombre de 
mesures que permetin posar en el mercat habitatges a preu assequible de promoció 
pública i privada concertada, especialment en règim de lloguer. 

 

Construcció d’habitatge públic de lloguer 

● Ampliarem el parc públic d’habitatges. Actualment es troba en mínims i no es pot 
cobrir les necessitats de Serveis Socials. Per això promourem que el 30% de les 
noves promocions i grans rehabilitacions passin a ser habitatge protegit, tal 
com possibilita la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya i tal com ja s’ha fet a 
Barcelona gràcies a l’impuls de les entitats socials que defensen el dret a l’habitatge. 

 
● Dedicarem el 15% de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) que 

s’obtenen del superàvit pressupostari de l’any anterior, a la construcció, 
rehabilitació o compra d’habitatges exercint el dret de tempteig i retracte o per 
acord amb entitats financeres per incrementar el parc públic de lloguer i 
d’habitatges d’emergència. 

 
Estimulació del mercat de lloguer 
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Adoptarem mesures per estimular i dinamitzar el mercat d’habitatges de lloguer a la 
ciutat, encara que seguim reivindicant una llei que limiti el preu dels lloguers urbans. En 
aquest sentit proposem: 
 
● Actuarem per tal de mobilitzar els habitatges buits, amb un control sistemàtic del 

parc d’habitatges buits i proposant ajuts que incentivin els propietaris que 
disposen de pisos per tal que els puguin destinar al parc de lloguer social. 
Intensificarem la recerca i la captació proactiva d’habitatge des de  l’Oficina 
Local d’Habitatge  per promoure i facilitar el lloguer a preu assequible. 

 
● Aplicarem un recàrrec de l’IBI als habitatges buits per estimular la incorporació al 

mercat immobiliari. 
 

● Aplicarem sancions als grans tenidors (entitats financeres, immobiliàries i fons 
d’inversió) que tinguin habitatges buits a la nostra ciutat i no els posin a disposició 
de la ciutadania. 

 
● Promourem les ajudes a la rehabilitació i millora del parc d'habitatges antics a 

canvi de ser destinades  posteriorment al lloguer social. 
 

● Declararem tota la ciutat com àrea de tempteig i retracte per possibilitar que 
l’Ajuntament pugui comprar de manera preferent els pisos d’entitats bancàries, 
grans tenidors, fons voltors o intervenir en qualsevol mena de compravenda 
d’habitatges, per tal d’augmentar el parc d’habitatges públics, la conservació i 
rehabilitació d'edificis i per evitar l'expulsió d'ocupants o altres processos 
especulatius. 

 
● Promourem projectes d’habitatge compartit amb especial atenció a projectes que 

ajudin a combatre la soledat de persones grans vulnerables, contribuint a augmentar 
alhora la borsa de lloguer d’habitatge social. 

 
● Proposarem innovar en models alternatius d’accés a l’habitatge prioritzant l’accés 

dels joves. Afavorirem el cooperativisme, les cessions d’ús i les cessions de privats 
per a lloguer social a canvi de manteniment i petites reformes (masoveria 
urbana). 

 
Nou Pla Local d'Habitatge 
 
● Revisarem el planejament urbanístic per augmentar al màxim possible el 

percentatge d’habitatge protegit i la cessió de sòl per a habitatge públic de lloguer. 
Realitzarem un nou Pla Local d'Habitatge amb el suport de la Diputació, 
incorporant la participació dels agents i entitats que treballen en aquesta temàtica, 
presents a la nostra ciutat. 

 
● Farem un estudi exhaustiu dels pisos buits de la ciutat, tenint en compte el 

propietari, l’estat i si està ocupat, i en aquest cas saber quina és la situació d’aquesta 
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família o persona (com s’ha arribat a aquesta situació, si hi ha menors, gent gran o 
discapacitats, situació econòmica, procés de mediació amb el propietari de 
l’habitatge, etc.), per donar solucions i evitar que siguin desnonades. 

 
● Avaluarem i diagnosticarem l’impacte que els pisos turístics tenen al municipi i 

evitarem la seva proliferació descontrolada. 
 
Lluita contra la pujada de preus i per uns lloguers justos 
 
● Proposem la creació d’un espai de defensa dels llogaters dins l’Oficina Local 

d’Habitatge, amb professionals que assessorin les llogateres contra els abusos, que 
fomentin els contractes sense clàusules abusives i que difonguin campanyes 
comunicatives sobre els drets dels i de les llogateres. 
 

● Bonificacions als preus justos de lloguers. Bonificacions a l’IBI d’aquelles 
persones particulars que utilitzin la Borsa de Mediació per llogar un habitatge al 
preu que marqui l'índex de preus de lloguer de Catalunya. 

 
● Oferir ajudes per a les millores d’eficiència energètica als propietaris particulars que 

incloguin habitatges a la Borsa de Mediació. 
 

● Pressionar al govern de l’Estat per a la modificació de la Llei d'arrendaments 
urbans (LAU) i establir la possibilitat que els ajuntaments puguin regular el preu 
del lloguer. 

 
Combatre les situacions d‘emergència habitacional  
 
Donarem suport i incrementarem els recursos destinats a combatre les situacions 
d‘emergència habitacional per causes socials i que afecten famílies amb pocs recursos i 
que pateixen les disfuncions del mercat immobiliari. En aquest sentit: 
 
● Desplegarem les accions derivades de la Llei 24/2015 de mesures urgents per 

afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ara que 
ja és vigent a Catalunya. En aquest sentit, treballarem per exigir que els grans 
tenidors (entitats financeres, immobiliàries i fons d’inversió) donin una segona 
oportunitat a les persones endeutades mitjançant contractes de lloguer social i no 
executin cap desnonament. També continuarem garantint els subministraments 
bàsics aplicant les ajudes que siguin necessàries per evitar els talls. 

 
● Farem difusió dels drets que ofereix la Llei 24/2015 per les famílies en risc de 

manca d’habitatge: obligació dels grans tenidors a fer un lloguer social per evitar 
desnonaments, aturada dels talls de subministraments i reallotjament adequat de 
les persones que s’enfronten a un desnonament.  

.  
● Instarem a la Generalitat a què la Mesa Catalana d'Emergència Habitacional 

redueixi els terminis d’entrega a les famílies que estan en llistes d’espera.  
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● Promourem la construcció d'habitatge dotacional per a les persones amb 

dependència o discapacitat en les parcel·les reservades  per a aquest ús en els 
carrers de Ferran i Clua i Vicenç Foix. 

 
● Donarem suport a la Fundació CAVIGA per tal de facilitar-los coordinar el servei de 

suport a l'autonomia a la mateixa llar per a persones discapacitades, amb 
dependència grau I, amb RISC social o problemes de salut mental. Són pisos 
normalitzats amb 10-15 hores a la setmana de monitoratge per persona. 

 
● Promourem l’obtenció de pisos d'emergència per persones víctimes de violència 

masclista, famílies desnonades i persones en procés de separació. 
 

● Ens coordinarem permanentment amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
en el seguiment dels casos amb més dificultat.  

 

 

1.9 Dret a una vida saludable 

Volem garantir el dret a la salut de la població com un dret universal, vetllar per una 
assistència sanitària pública de qualitat i actuar en la promoció i protecció de la salut. 
Hem donat suport i continuarem fent-ho a les mobilitzacions en defensa de la sanitat 
pública com a garantia del manteniment del nivell de prestacions i serveis sanitaris que 
han de convertir-se en una prioritat per a tots els nivells de l'administració. 
 
Defensem un concepte de la salut que supera el marc biomèdic d’absència de malaltia. 
Entenem la salut com una forma de vida autònoma, solidària i joiosa i ho considerem un 
dret fonamental per a totes les persones. Per això, si volem tenir una Viladecans 
saludable, serà necessari atacar determinants de tipus social, econòmic, ambiental i 
laboral, i saber en quina mesura aquests condicionen la nostra vida i el nostre futur. 
 
Per poder desenvolupar les competències pròpies de l’administració local en salut 
pública (prevenció, promoció i protecció de la salut) proposem: 
 
Prevenció 
 
● Impulsar un diagnòstic de salut als barris identificant els principals 

problemes i amb perspectiva de gènere i LGTBI+. Actualment, no existeix a 
Viladecans un estudi seriós que avaluï factors com el barri de residència, la renda 
per càpita o altres en l’esperança de vida i la morbiditat a escala municipal. És, 
doncs, des del punt de vista de salut pública municipal, indispensable un estudi 
d’aquest tipus. 

 
● Crearem instruments que ens permetin conèixer el grau de satisfacció dels 

veïns i veïnes respecte als serveis sanitaris d'utilització pública (Hospital de 
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Viladecans, Centre Social i Sanitari Frederica Montseny,, centres d'atenció primària, 
etc.), amb la finalitat de detectar les seves manques i elaborar estratègies que ens 
permetin incidir per a la seva millora. 

 
● Desenvolupar el pla local de Salut, una eina per dissenyar i planificar actuacions 

que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadania de forma 
equitativa i eficient. 

 
● Garantir la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en totes aquelles 

intervencions municipals desenvolupades en l’àmbit de la salut.  
 
 
Promoció  
 
● Reforçarem  els programes de promoció de la salut a les escoles i instituts. 

Intervindrem, principalment, en programes de salut alimentaria, bucodental, sexual 
i reproductiva; prevenció del consum de substàncies addictives i/o addiccions a 
noves tecnologies, i autoprotecció i primers auxilis. Ampliarem l’oferta de formació 
del professorat en els àmbits esmentats. 

 
● Reforçarem els programes de promoció d’hàbits saludables entre la ciutadania 

en general, fora del marc escolar. Ampliarem la xarxa d’itineraris saludables. 
 

● Promourem una política local d’alimentació sana i sostenible, de proximitat i 
temporada i ecològica, impulsant el seu consum entre les famílies, els centres 
educatius i l’hostaleria i limitant la publicitat de menjars poc saludables en entorns 
infantils. 

 
● Plantejarem la creació d'una partida pressupostària puntual per a la instal·lació de 

jocs lúdics espais biosaludables per a la tercera edat als nostres parcs més 
freqüentats. 

 
● Enfortirem el treball de les associacions i plataformes cíviques que defensen la 

sanitat pública. 
 

Protecció 

 
● Millorarem la seguretat a les platges, reforçant el servei de salvament i 

socorrisme, amb campanyes de sensibilització dels usuaris i usuàries en un ús 
responsable d’aquests espais, amb programes de control i informació sobre les 
meduses, etc. 

 
● Intensificarem les inspeccions sanitàries a les instal·lacions dels equipaments i 

establiments públics, i a tots aquells establiments vinculats al sector de l’alimentació 
per assegurar que compleixen les normatives i ordenances, tant municipals com 
generals, relatives a les condicions sanitàries. 
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● Intensificarem la informació i el control relatiu al maneig de les escombraries 

per part dels ciutadans, fomentant el civisme i incidint particularment en barris on 
es detectin problemes sobre aquest tema.  

 
● Ampliarem la vigilància per a control de rosegadors i vectors en tots els centres 

sanitaris i educatius del municipi. 
 

● Garantirem un entorn saludable, mitjançant la reducció de fums, sorolls i 
deixalles. Incrementarem la inspecció de fums industrials i de vehicles, la vigilància 
del soroll i de la recollida de residus. 
 

● Garantirem els drets dels consumidors/es reforçant la informació que reben, ja sigui 
a l’Oficina d’Informació al Consumidor, directament en els establiments o a través de 
la programació d’activitats d’informació i formació.  

 

 

1.10 Esports i cohesió 

Viladecans en Comú aposta per potenciar i fomentar l'esport en totes les facetes i per a 
totes les edats. Volem posar a l'abast de la ciutadania els mitjans necessaris perquè la 
pràctica de l'esport, tant de competició com lúdic, continuïn sent una realitat en el nostre 
municipi. Volem també que l'activitat física i la pràctica esportiva s'estengui per tots els 
col·lectius sense discriminacions per raó d'edat, sexe, renda o diversitat funcional.  
 
Per això, prioritzarem les responsabilitats referents a l’esport en edat escolar, el foment 
de l’esport per a tothom i el suport de l’associacionisme esportiu. També donarem suport 
a la construcció, el manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives.  
 
Per fer efectiu aquest compromís proposem: 
 
Activitat física i esport en edat escolar 
 
● Fomentarem la pràctica esportiva escolar tant en horari lectiu com en les 

activitats extraescolars, implementant accions, pràctiques esportives i models de 
competició que permetin educar en valors. 

 
● Incorporarem una revisió dels espais esportius en els centres educatius per 

millorar les instal·lacions i ampliar les possibilitats d’ús, tant en horari lectiu com en 
horari extraescolar. 

 
Activitat física i esport com a instruments de cohesió social 
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● Fomentarem la participació de les dones en els àmbits de l'activitat física i 
l'esport en igualtat de condicions, superant els impediments per a aconseguir la 
igualtat de gènere i donant suport específicament a la pràctica femenina de l'esport. 

 
● Garantirem l'accés a la pràctica esportiva de les persones més vulnerables 

socialment, mitjançant programes de suport a les entitats que fomentin la integració 
social de col·lectius amb dificultats especials.  

 
● Potenciarem la pràctica esportiva a l'aire lliure, a través de l'adequació d'espais 

als equipaments públics o places de la ciutat. 
 
● Establirem la tarifació social en els programes d’activitat física i esportiva, en 

els equipaments esportius i en les estades i activitats d’estiu com a model de 
garanties d’equitat i accessibilitat. 

 
● Establirem procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i 

publicitat, per portar a terme programes amb un interès social mesurable i 
prioritzant l’esport de base. 

 
● Donarem més ajudes i suport a entitats sense ànim de lucre vinculades a 

l’esport. Actualment hi ha una diferència important en les ajudes o el suport que 
reben entitats organitzadores de certs esdeveniments i altres petites associacions 
sense ànim de lucre que busquen finançament per desenvolupar accions de foment 
de l’esport, tot i no ser entitats estrictament esportives. 

 
Instal·lacions i equipaments esportius 
 
● Realitzarem l’anàlisi de les necessitats de les associacions esportives locals per 

ajustar els suports a les entitats i les adequacions dels equipaments a aquestes. 
 

● Treballarem per a aportar a la nostra ciutat una pista d’atletisme que no impacti en 
els nostres espais naturals ni en la zona forestal. 

1.11 Ciutadania inclusiva i interculturalitat 

Viladecans és una ciutat d'acollida i està formada per gent d’orígens diversos. Cal valorar 
aquesta riquesa, enfortint el coneixement mutu, la convivència ciutadana i la cultura de 
la pau. És molt important  treballar des de l’Ajuntament per promoure el diàleg entre la 
gent de diferent procedència, tradicions culturals i religioses i alhora fomentar la 
participació i enfortir el sentiment de pertinença  en la vida de la ciutat. 

Per fer efectiu aquest compromís: 
 
● Impulsarem un pacte ciutadà per a una ciutat inclusiva amb el compromís i 

participació, tant de l'administració com de les organitzacions del municipi.  
 



PROGRAMA ELECTORAL 2019 -2023 VILADECANS EN COMÚ 

 

16 
 

● Enfortirem les accions del Pla d'Inclusió Social per a la prevenció de l’exclusió social 
i ampliarem la seva capacitat d’actuació transformant-lo en el Pla d’acció 
Comunitària Inclusiva (PLACI) que vinculi més els usuaris de serveis socials amb 
la comunitat on viuen com una eina més d’inclusió. 

 
● Recuperarem la figura de l’educador de carrer, amb la creació del programa ‘A 

partir del carrer’, un servei d'acció socioeducativa per treballar amb els grups 
d'adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació. L'objectiu és 
que els educadors i educadores de carrer entren en contacte amb els infants i joves a 
l'espai públic, a fi d'acostar-los a la xarxa de serveis i d'equipaments de proximitat. 
 

● Impulsarem la Xarxa Antirumors, formada per persones, entitats i els serveis 
municipals, que treballen de manera col·laborativa i en xarxa per desmuntar rumors 
i estereotips sobre diversitat cultural. 

 
● Promourem el diàleg interreligiós com a element de convivència i relació entre 

organitzacions socials. 
 

● Promourem el treball conjunt entre Ajuntament, entitats i representants del poble 
gitano per realitzar accions de promoció de la inclusió, cohesió social, sensibilització 
i coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no discriminació. 
Implementarem el Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020. 

 
● Potenciarem el fons en diverses llengües a la biblioteca pública i fomentarem 

projectes extraescolars que reconeguin llengües i cultures de famílies migrades 
residents a la nostra ciutat. 

 
Nova ciutadania 
 
● Reforçarem el pla de recepció i acollida municipal per tal d'oferir informació, 

assessorament i atenció en tots aquells àmbits necessaris per a la inclusió a la nostra 
ciutat, promovent vincles en els àmbits escolars, laborals, culturals, esportius i 
comunitaris de Viladecans. 

 
● Farem de la llengua una eina d’acollida i d’inserció social i laboral amb les 

persones d’orígens diversos. Cal garantir que tothom que vulgui pugui estudiar 
castellà i català eliminant llistes d'espera. Donarem un reforç complementari en 
llengua a l’alumnat i famílies que provenen d'altres països.     
 

● Donarem suport a iniciatives que fomentin la incorporació de nova ciutadania a 
les entitats per ampliar el seu teixit associatiu i enfortir la cohesió social. 

 
● Impulsarem el dret al sufragi de les persones migrants vinculant-lo al padró 

municipal.  
 



PROGRAMA ELECTORAL 2019 -2023 VILADECANS EN COMÚ 

 

17 
 

● Crearem un document de veïnatge per acreditar l’arrelament dels ciutadans en 
situació irregular amb l’objectiu d’evitar l’internament al CIE o l’expulsió del país. 
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2. CIUTAT EDUCADORA I CULTURAL  

2.1. Una educació més humanista  

L’educació i la cultura han d’estar al centre de les polítiques públiques sabent que 
l’educació és emancipació i què les arts i la cultura són els nostres espais de llibertat. 
Volem una ciutat on tots els seus membres treballin de manera col·laborativa per fer 
aflorar les potencialitats de cada veïna i veí. 

La ciutat educadora reposa sobre l’escola. Les nostres escoles són obertes al seu entorn, 
inclusives, i totes les persones, grans i petites, hi han d’aprendre a partir de l’acció. Les 
escoles de la ciutat han de fomentar l’educació comunitària. 

I més enllà de les escoles ens trobem amb l’educació al llarg de la vida. La formació 
professional i la formació de les persones adultes han de ser espais de desenvolupament 
personal.  

La petita infància al centre de les nostres polítiques educatives 

Apostarem per l’educació de tots els infants de 0-3 anys, fent ús d’escoles bressol 
públiques i d’espais familiars, des d’un model municipal proper a les famílies, més 
equitatiu i de major qualitat. 

● Generalitzarem la tarifació social dels preus públics de les escoles bressol i de les 
activitats extraescolars municipals, com l’Ateneu de les Arts. 
 

● Vetllarem perquè l’oferta de places públiques d’educació per infants entre zero i 
tres anys creixi de manera significativa. 
 

● Fomentarem sistemes de caràcter innovador i la millora de l’atenció primerenca 
dels infants. 

 
 

Formació professional de qualitat  

Consolidarem un model de formació professional de qualitat conjuntament amb la 
complicitat del món laboral. La formació laboral ha de ser el pilar fonamental per 
millorar la qualificació de la població activa, amb l’objectiu de garantir el principi 
d’igualtat d’oportunitats. 

 Potenciarem la formació professional dual entre tots els centres de cicles 
formatius i les empreses de la zona. Establirem plataformes d’innovació en les 
quals tots els estudiants resolguin problemes i reptes reals de les empreses i 
administracions. 
 

 Ampliarem la xarxa integrada d’orientació i acompanyament acadèmic i 
professional. 
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 Consolidarem una oferta pública adequada i suficient de vies de noves 
oportunitats. Buscarem la implicació universitària del nostre entorn. 
 

 Vetllarem perquè cap jove es quedi sense una oferta d’estudis secundaris o 
laborals. 

 

Educació al llarg de la vida 

Creiem en una formació continuada dels 0 als 90 anys, ja que els coneixements ens 
acompanyen al llarg de la vida. Farem de l’educació al llarg de la vida un factor de 
benestar col·lectiu i d'envelliment actiu, que contribueixi a reduir les desigualtats en 
l'accés a la cultura i tingui un impacte positiu en la vida educativa dels barris. Per això: 
 

● Ampliarem el suport a les escoles de formació de persones adultes per ampliar 
el seu abast i fomentar la seva coordinació territorial amb altres institucions i agents 
educadors. 
 

● Reforçarem el component formatiu de l’oferta d’activitats dels centres cívics. 
 
● Fomentarem experiències d’aules d’extensió universitària. 

 

Inclusió educativa  

Farem de la nostra ciutat un entorn plenament inclusiu. Defensarem la inclusió social i 
educativa de tota la ciutadania, en especial d’infants i joves. Per assolir aquest objectiu, 
vetllarem per l’alumnat amb més dificultats socials, econòmiques, culturals i personals. 
Per això: 

● Impulsarem programes de suport extraescolar per a nens i nenes de famílies en 
situació de vulnerabilitat econòmica i social. Crearem un programa de voluntaris 
sèniors que acompanyin aquests infants en les seves tasques educatives. D’aquesta 
manera enfortirem també les relacions intergeneracionals. 

 

Educació comunitària arreu 

Enfortirem el nostre model de ciutat educadora. Per això: 

● Promourem l’educació en el lleure per tal de completar i enriquir una formació 
amb sentit crític del món. La fomentarem en els barris on no existeix, i 
col·laborarem a enfortir els caus i esplais que ja funcionen. 
 

● Treballarem en la creació d’un Pla Municipal per a l’Impuls de l’Anglès. Tot i que 
les competències en matèria educativa estan molt definides normativament en 
l’àmbit municipal, volem impulsar accions concretes adreçades als infants i joves de 
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primària i secundària amb la voluntat de progressar en la igualtat d’oportunitats i 
l’accés a l’anglès a través de la formació i les activitats lúdiques. 

 
● Fomentarem l’espai del migdia com un espai educatiu d’hàbit d’alimentació 

saludable, amb productes de proximitat, que vetlli pel respecte a la diversitat 
cultural i sigui accessible.  

 

Enfortir les competències i el prestigi de les professionals de l’educació 

● Dissenyarem un pla estratègic municipal de suport professional que doni 
resposta a les necessitats d’acompanyament que implica l’ofici d’educar, vinculat 
especialment a processos d’innovació i recerca educativa. 
 

● Crearem vincles de ciutat amb tots aquells educadors que s’incorporen a Viladecans, 
organitzant una trobada acollidora. 

 
● Fomentarem l’ajut entre les professionals de l’educació entre les diferents etapes.  

 
 
 

2.2. La cultura, bé comú vertebrador de la vida social  

L’educació garanteix l’accés universal al coneixement i promou la igualtat d’oportunitats  
entre tota la ciutadania. Si a l’educació formal hi sumem l’art i la cultura, obrirem una 
nova via perquè totes les persones puguin desenvolupar el seu potencial. Una política 
artística i cultural rica, amb sentit, ben pensada i ben executada no només motiva a la 
ciutadania a fer servir els recursos locals al seu abast, sinó que també genera projectes 
artístics i xarxes de col·laboració que ban en benefici de la cohesió social. 

Per posar en la centralitat de la política municipal les polítiques culturals: 

● Constituirem el Consell de Cultura i de les Arts, un espai de diàleg, debat, reflexió, 
avaluació i decisió de la política cultural de la ciutat. 
 

● Actualitzarem el Pla d'Acció Cultural Local per tal que concreti les línies 
estratègiques, les accions, els recursos i la planificació tenint en compte la 
participació de les entitats i incorporant la perspectiva de gènere.  
 

● Millorarem l’acompanyament i el suport a les entitats amb convenis i contractes-
programa específics per cadascuna. La subvenció serà l'excepció. Volem treballar 
des de la concertació i els objectius compartits. 

 
La cultura és un dret social 

Dir que les qüestions artístiques, creatives i culturals són qüestions secundàries davant 
de determinades urgències socials i econòmiques és un error, la cultura és un dret social. 
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Ens permet impulsar, garantir i generar condicions de transformació social, de generació 
d’una ciutadania activa, lliure i crítica. En definitiva, de construir poble. En aquest sentit 
reafirmem que la cultura és una inversió i no una despesa. Per això: 

● Aplicarem la tarifació social als serveis culturals i educatius en les arts que 
garanteixi i afavoreixi el dret a la cultura per a tothom. 
 

● Implementarem plans d'ocupació i formació en els sectors culturals i vivers 
culturals. 

 
Cultura a peu de carrer 

L’Atrium és el nostre gran equipament dedicat a la cultura i l’exhibició artística. Les 
entitats i grups de la ciutat hi poden presentar les seves creacions en el marc de la 
programació de creadors locals. Ara, la posada en marxa de nous espais com el Museu de 
Viladecans a ca n’Amat, la millora d’instal·lacions ja existents com Can Batllori o l’Ateneu 
de les Arts, i la recuperació del carrer com a lloc de programació cultural i artística 
(Festival del teatre al carrer, Dia de la Música, exposicions a l’aire lliure, etc.) consoliden 
una etapa de creixement i vitalitat de l’oferta cultural i de participació activa de la 
ciutadania en el programa cultural de la ciutat. 

La plaça de Vila ha tornat a sentir el batec de la gent de Viladecans  i les entitats de 
cultura popular han contribuït sobre manera a fer-ho possible. La nostra ciutat és la 
plaça de la  Vila i els seus barris, les seves places i la seva gent i per acostar la cultura a 
totes les nostres veïnes apostem per fer política cultural als barris.  

Per diferenciar entre programar activitats i/o exhibicions culturals i desenvolupar una 
política cultural sòlida, proposem: 

● Augmentar els recursos econòmics i de personal destinats a la cultura local per 
ampliar-ne l’oferta i la diversitat. 

● La creació d’una seu d’entitats de cultura popular i tradicional, que a més 
d’allotjar entitats com els Castellers, Diables o la Colla del Mamut, aculli una 
exposició permanent del seguici popular festiu de Viladecans, amb l’objectiu de 
donar a conèixer les figures festives de la nostra tradició i crear un sentiment de 
pertinença a la ciutat a través de la cultura popular. 

● Recuperar els cinemes i adaptar-ne les instal·lacions a les necessitats reals de la 
ciutat. Promoure un procés de participació amb les entitats i la ciutadania per 
determinar els diferents usos que pot tenir l’espai dels antics cinemes. 
 

● Crear un circuit d’espais aptes per a exposicions artístiques, que acosti l’art a 
tots els barris i fomenti el descobriment de la ciutat. Crear una nova sala 
d’exposicions a la torre Modolell. 
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● Obrir la sala d’exposicions de la Torre de Baró tardes i festius. No té sentit que 
l’única sala d’exposicions de la ciutat tingui un horari tan restringit i incompatible 
amb el temps de lleure que disposa la ciutadania.  

● Potenciar els espais d’expressió artística al carrer amb la celebració de diades 
assenyalades com el Dia de la Música o el Dia de les Arts, en col·laboració amb 
escoles i entitats, i amb el muntatge d’escenaris, espais i activitats a tots els barris de 
la ciutat. 

 
● Desenvolupar un pla de cultura als barris, que programi activitats culturals i 

musicals en coordinació amb les entitats i grups. 
 
● Negociar amb l’entitat bancària BBVA per tal de recuperar el local de l’antiga 

oficina de la Caixa de Catalunya de la plaça d’Europa, i destinar-la a usos 
culturals, com una sala d’exposicions i de lectura. 

 
● Articular i projectar la cultura popular com un element central de cohesió social i 

d’integració.  
 
Arxiu Municipal  

● Construirem l’Arxiu Municipal de Viladecans per a fer de l’equipament un 
referent de la història i la memòria de la nostra ciutat, adequant les seves 
instal·lacions a uns usos que permetin la formació dels nostres ciutadans en la 
història i el patrimoni de la ciutat i per tant arrelats i identificats amb els nostres 
orígens però també formats en l’accés a la documentació i la informació com a 
elements cívics d’un sistema democràtic avançat. 
 

● Impulsarem la recerca i difusió de la història dels barris de la ciutat: el seu 
origen, la seva formació i el seu estat actual. Aquest projecte ens ha de permetre 
consolidar la consciència ciutadana de viure en un barri de la ciutat i tanmateix 
consolidar la identitat de ciutat, integrada pel conjunt dels barris que la conformen. 

 
Biblioteques 

● Projectarem una xarxa de petites biblioteques de barri connectades amb l’actual 
Biblioteca de Viladecans per tal d’aplicar la política de km0 també als llibres i al 
coneixement. 

● Ampliar el servei de la biblioteca actual. Fomentarem l’escriptura, el llibre i la 
lectura. Tindrem present en els suports, programacions i formació de la biblioteca la 
presència dels diferents orígens culturals de la població de Viladecans. 
 

Museus 

● Adquirirem la masia de Can Sala - Cal Menut per convertir-la en un ecomuseu 
agrari vinculat al Parc Agrari del Baix Llobregat i al projecte Agropolis de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. L’objectiu d’aquest equipament seria doble: per 
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una banda, permetre la investigació i millora de les espècies autòctones; per l’altra, 
fer valdre els usos agraris tradicionals així com les terres de l’entorn de la masia, tot 
recuperant l’agricultura com un dels trets identitaris de la nostra ciutat. 

 
● Avançarem en la creació del Centre del Quaternari a partir de la col·lecció 

d’ullals de mamuts recuperats en la intervenció arqueològica que es va realitzar 
sobre la bassa de laminació en el paratge de Can Tries. El Centre del Quaternari ens 
posarà en el punt de mira i en el mapa de la prehistòria a Catalunya i Europa.  

 
● Recuperarem per a la ciutadania l’edifici modernista de Ca la Pilar, de 

l’arquitecte Puig i Cadafalch, fent d’ell un petit centre d’interpretació del 
modernisme local integrat dins del paratge natural del Remolar i dels itineraris 
mediambientals i de patrimoni cultural.  

 
● Implementarem el projecte museogràfic de l’ermita de Sales. 

Patrimoni Cultural 

● Senyalitzarem tots els edificis històrics, públics i privats d’interès patrimonial. 
Ressenyarem, a través de la senyalització, aquells personatges locals que donen nom 
a carrers, places i equipaments municipals i oficials de la ciutat. 

 
● Crearem la col·lecció d’art de Viladecans. Llistarem i catalogarem les obres 

cedides o comprades a / per l’ajuntament, tant si es troben localitzades a l’espai 
públic, a les dependències municipals o als magatzems. 

 
● Farem la Declaració de Bé Cultural d’Interès Local, en aplicació de la llei de 

Patrimoni Cultural de Catalunya, dels següents edificis públics i privats: Ateneu 
d’Entitats Pablo Picasso, conjunt arquitectònic de Ca la Pilar, Cal Francès, Can 
Calderón, Can Ginestar, conjunt arquitectònic de Can Modolell – Casa de la Vila i 
Jardins de Magdalena Modolell, Can Sellarès, Can Xic, Casal dels Carrabiners, ermita 
de Santa Maria de Sales, església de Santa Maria de Sales, Torre del Baró i Torre-roja. 

 
● Impulsarem una política pública de memòria democràtica a la nostra ciutat. 

Fomentarem la recerca històrica i la difusió sobre el període de la II República i la 
Guerra Civil a Viladecans. Destacarem el Poblat Roca com un element simbòlic de les 
lluites obreres de la ciutat durant el franquisme. 

 

● Farem partícip a la ciutadania del patrimoni local: publicacions, memòria oral, 
memòria democràtica, etc. Desplegarem polítiques de significació social que posin el 
patrimoni al servei del conjunt de la comunitat. 
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3.     CIUTAT PER VIURE    

3.1 Patrimoni Natural: un territori  extraordinàriament valuós 

Viladecans conserva un territori de gran valor natural i d’una biodiversitat 
extraordinària, tant al front costaner on la platja amb les dunes, la pineda  i les zones 
humides constitueixen un magnífic exemple de sistema litoral mediterrani, com a la zona 
de la muntanya, ja sigui en l’entorn de Sant Ramon o en la zona on la muntanya penetra a 
la ciutat a través dels  parcs forestals urbans de Mas Ratés i can Trius. Tots ells són 
sistemes naturals on la natura interactua directament amb la ciutadania generant 
benestar i qualitat de vida. 

Des de Viladecans en Comú volem continuar treballant per aconseguir un territori 
equilibrat on els valors singulars dels nostres espais naturals contribueixin a crear una 
ciutat sostenible, amable, acollidora on la natura estigui present en el nostre dia a dia i 
ajudi a millorar el nostre dia a dia.  

La conservació d’aquests espais i de la seva biodiversitat és una prioritat de la nostra 
política ambiental. Cal connectar tots aquests entorns naturals desenvolupant, per 
exemple, la funcionalitat del corredor biològic de la riera de Sant Climent i de la Murtra-
Murtrassa. 

Volem promoure una modificació del  PDU del Delta del Llobregat per evitar els nous 
impactes que es produiran sobre el territori i per corregir els problemes  existents 
actualment en el cicle de l’aigua, en la mobilitat, en la compatibilitat dels usos, en la 
connectivitat biològica.  

En resum, el territori del Viladecans conserva una identitat pròpia i singular dins del 
conjunt metropolità que ve determinada per la presència d’una zona forestal, del parc 
agrari, de la pineda litoral i d’uns espais naturals humits protegits.  Atenint-nos a les 
particularitats del nostre territori, creiem necessari: 

Muntanya 

● Actualitzar el Pla especial de protecció de la zona forestal. 
 

● Donar continuïtat a les tasques del  programa de gestió forestal de la muntanya per 
enfortir-la i prevenir els incendis forestals. 

 
● Regular l’ús de la muntanya per fer compatible la conservació amb les activitats 

lúdiques. 
 

●  Enfortir l’Associació de Defensa Forestal amb la millora dels mitjans que tenen 
disponibles. 
 

● Consolidar Sant Ramon com un espai de passeig i de trobada. Impulsar l’Aplec i 
les activitats que les entitats i la societat civil organitzen.  
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● Fer del parc de Mas Ratés i del torrent de can Trius un espai de natura i de 
biodiversitat per a l’educació ambiental i la ciència ciutadana.  

 
● Convertir l’espai de les abelles del parc de Mas Ratés  en un referent de la ciutat 

de Viladecans com a ciutat amiga de les abelles.  
 
● Protegir i conservar els valors naturals de la muntanya a través del Pla Especial de 

protecció d’aquest àmbit i de la gestió forestal  orientada a la consolidació del bosc 
i a la prevenció d’incendis. 

 
●  Participar activament  en Muntanyes del Baix. 

 
Litoral 

● Millorar la connexió de la ciutat amb el litoral amb un carril segregat per a 
vianants i bicicletes de manera que anar de la ciutat a la platja o al Remolar sigui 
un passeig segur, saludable i tranquil.  
 

Platja 

● Mantenir els valors naturals de la nostra platja com a elements distintius de 
qualitat  i tot recuperant espais dunars, fent un manteniment respectuós amb la 
conservació de la flora i la fauna, adoptant les mesures necessàries per  fer 
compatible l’ús social i lúdic del litoral amb la seva conservació. 
 

● Garantir que el  futur Passeig Marítim s'integra en l’entorn natural de la nostra 
platja i  facilitar la millora de les instal·lacions necessàries per a l’oci i el lleure de la 
ciutadania.  

 
● Fer de la platja un espai d’oci, d’aprenentatge i de creativitat per a les famílies.  

 
● Restauració del front dunar de tota la platja com a mesura per combatre la 

regressió del litoral  i com acció imprescindible per conservar l’ecosistema litoral. 
 
● Instar les administracions competents a treballar per reduir l'impacte de la 

regressió del litoral i participar activament en les comissions corresponents. 
 
● Consolidació de tota la franja de pineda litoral amb un pla de treball continuat 

per enfortir els diferents estrats de vegetació i evitar les plagues i malalties que la 
debiliten. 

 
● Eliminació de vegetació de flora i fauna exòtica i invasora. 

 
● Insistir a la Generalitat de Catalunya en un canvi de classificació de la platja per 

tal que es pugui dotar de millors serveis per als usuaris. 
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Murtra 

● Promoure la restauració de l’entorn de la desembocadura de l’estany de la 
Murtra fins al mar, de manera que es recuperi  l’aspecte natural propi d’una llacuna 
litoral. 
 

● Empènyer les administracions competents a resoldre els problemes que l’aigua 
de la Murtra provoca a la platja: elaboració del projecte i execució de l’emissari 
submarí per part de l’ACA, millora de les instal·lacions  i de la gestió de l’aigua per 
part dels diferents agents implicats.  
 

● Instar les administracions competents a realitzar les inversions necessàries per 
desenvolupar els projectes de sanejament i de renaturalització de l’estany de la 
Murtra per evitar episodis de contaminació a la platja i per donar compliment a les 
condicions d’un espai natural integrat en la Xarxa Natura 2000. 

 
Remolar-Filipines 

● Fer del centre d’informació del Remolar un espai de referència dels valors 
naturals de Viladecans i un punt d’interès turístic de la ciutat des d’on es pugui 
desenvolupar un programa d’activitats educatives i divulgatives  per a diferents 
públics.  
 

●  Adequació del centre de recepció de visitants del Remolar com a centre modèlic de 
funcionament sostenible en relació amb els recursos naturals a través del cicle de 
l’aigua i de l’energia. 

 
● Dotar amb els recursos econòmics necessaris per garantir el funcionament adequat 

del centre de visitants del Remolar, un dels espais més visitats del nostre municipi i 
de la comarca. 

 
● Fer una campanya intensa de descoberta d’aquest espai  emblemàtic per part de la 

ciutadania de Viladecans. 
 
● Millorar els itineraris i les instal·lacions que faciliten la visita a la zona humida 

 
● Participar activament amb el Consorci per a la protecció i la gestió dels espais 

naturals del Delta del Llobregat que configuren la Xarxa Natura 2000. 
 

Pineda litoral 

● Garantir la conservació de la pineda litoral com a espai natural de gran valor 
ecològic i fer que sigui un espai per a la investigació, la divulgació científica i la 
ciència ciutadana amb  l’impuls al  Campus experimental dels sistemes litorals 
mediterranis en col·laboració amb les institucions i entitats científiques 
corresponents.  
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● Aplicar una gestió forestal intensa a la pineda del Remolar per tal de continuar la 
recuperació dels pins i del sotabosc, erradicar les plantes exòtiques i reconstruir els 
hàbitats dunars.  
 

● Restaurar ca la Pilar, la casa modernista de Domènech i Montaner, per 
convertir-la en un espai d’estada d’artistes  i recuperar tots els elements 
patrimonials del seu entorn.  

 
● Desenvolupar l’espai infantil de la pineda amb l’adequació  de les cases annexes a ca 

la Pilar  
 
● Adequar les dues cases de Can Casanovas  per als usos previstos en el campus 

experimental. 
 
●  Adequar les piscines vinculades com a instal·lacions d’experimentació científica 

 
● Avançar en el compromís que la pineda del Remolar sigui un espai per a l’educació 

ambiental i la sensibilització ciutadana. 
 
●  Implementar el programa d’educació i sensibilització ambiental de la pineda del 

Remolar adreçat a centres docents i a públic familiar i general. 
 
● Instar AENA per establir un conveni on la gestió forestal de la pineda litoral, 

des de cal Francès fins a la Murtra,  sigui dotada correctament i encarregada a 
l’Ajuntament.  

 

 

3.2. Ciutat verda per viure 

Ciutat sostenible 

La ciutat del futur s’ha de construir des de la reflexió i la planificació. Viladecans té un 
espai limitat geogràficament per la muntanya i la platja. Cal repensar els plans 
urbanístics i aprofitar al màxim l’espai que la ciutat actualment ocupa, fixant objectius 
d’eficiència i sostenibilitat. 

Impulsarem un estudi d’impacte acumulat per  saber com els diferents plans 
urbanístics afecten el funcionament quotidià de Viladecans en temes com la 
mobilitat, els equipaments cívics i escolars,  el cicle hídric, la seguretat energètica, la 
qualitat de l’aire, la contaminació sonora, la infraestructura verda de la ciutat que ha de 
formar una cadena de parcs, carrers i places verdes, on la natura tingui una presència 
destacada. La finalitat d’aquest estudi és  incorporar les mesures correctores  necessàries 
per minimitzar els impactes dels nous plans, així com aprofitar els canvis per solucionar  
els problemes actuals de la ciutat.   

 



PROGRAMA ELECTORAL 2019 -2023 VILADECANS EN COMÚ 

 

28 
 

Biodiversitat i educació ambiental 

La ciutat és l’ecosistema en el qual les persones  desenvolupem el nostre dia a dia. 
Enverdir la ciutat per fer-la més habitable, conservar la biodiversitat  i apropar la natura  
a la vida de la nostra gent és un repte pel qual estem treballant des de fa temps i que 
requereix una nova visió de la ciutat, dels seus parcs i places i dels seus carrers. Volem 
que els parcs de la ciutat siguin espais de vida i de salut per a les persones i per a les 
espècies vegetals i animals i per això proposem: 

●  Analitzar l’impacte resultant del conjunt de projectes en curs de la ciutat per 
garantir que avancen segons els objectius de sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental.  

● Valorar econòmicament el capital natural de Viladecans a partir dels serveis 
ambientals que aporten la natura i la biodiversitat. Incorporar aquestes dades a 
la comptabilitat municipal en un pressupost que reconegui les funcions dels 
serveis ambientals.  

● Introduir la piràmide de la natura com un indicador de salut i de benestar 
de la ciutadania.  Hi ha moltes evidències científiques que confirmen els 
beneficis de la biodiversitat  urbana sobre la salut física i mental de les persones. 
Per tenir una vida saludable són essencials experiències amb la natura i de la 
mateixa manera que en  la piràmide alimentària, la piràmide de natura 
s’estableixen unes dosis recomanables de natura.  

● Avançar perquè la ciutat compleixi els nivells d'accessibilitat a les zones 
verdes per tal que la ciutadania pugui gaudir de la natura en el dia a dia tot 
donant compliment als estàndards establerts per alguns organismes 
internacionals: disposar d’un espai verd de, com a mínim, 2 ha a menys de 300 
metres de casa; disposar d’un espai natural de 20 ha en el radi de 2 km de 
l’habitatge; disposar d’un espai natural accessible de 100 ha dintre del radi de 5 
km de casa, d’un espai natural de 500 ha en un radi de 10 km. 

● Incidir en la necessitat de potenciar els corredors biològics, si  cal, modificant la 
proposta urbanística del pla de Llevant. 

 

Elaborar l’Estratègia de la Biodiversitat de Viladecans. Un pla de millora del paisatge, 
de la diversitat i de la qualitat ambiental que integri  els espais naturals protegits, la 
ciutat i els seus espais verds, i els espais lliures marginals. El nucli urbà ha d’esdevenir 
una infraestructura verda que actuï de corredor natural entre la muntanya i el mar. Per 
la seva banda, els espais lliures marginals s’han de convertir en “boscos i prats de 
carretera”. 

Per això cal: 

● Dissenyar i gestionar el verd urbà com un element de millora del confort 
climàtic. Diversificar l’estructura vegetal amb els diferents estrats herbaci, 
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arbustiu i arbori. Utilitzar planta autòctona i que s'adapti als escenaris climàtics 
futurs. Introduir elements específics de foment de la biodiversitat  i recrear 
hàbitats autòctons (jardins per a pol·linitzadors, petites basses, murs de pedra i 
rocalles per afavorir invertebrats i  rèptils, caixes-niu i refugis, menjadores, 
hotels per a insectes, etc.) 

● Introduir el compostatge comunitari. 

● Conservar l’arbrat madur com a capital natural i cultural de la ciutat. 
Elaborar un inventari dels arbres de la ciutat, públics o privats, que siguin 
rellevants per la seva mida i per la seva edat, fer  una diagnosi del seu estat 
sanitari i establir la protecció adequada. 

●  Controlar les plagues i reduir l’ús d’herbicides i plaguicides naturalitzant els 
ocells, insectes i papallones que viuen als arbres de la ciutat.  

●  Incrementar i diversificar l'arbrat viari. Hem de plantar més arbres per 
enverdir els carrers i places però cal que siguin arbres que aportin valors 
diversos, que en el paisatge generin espais de colors i olors que facin més amable 
la vida a la ciutat, que siguin diversos per oferir oportunitats diferents 
d’alimentació i de refugi per a la fauna i per evitar la vulnerabilitat del verd de la 
ciutat davant les plagues. 

●  Reformar els llacs del Parc de la Marina i convertir el parc en un element urbà 
especialitzat en l’aigua. 

o Convertir un dels llacs en un ecosistema natural ple de vida que es pugui 
utilitzar com a espai d’aprenentatge per part de les escoles i les famílies. 

o Convertir un llac en un espai de creativitat vinculat a l’aigua amb 
materials i activitats on els infants puguin experimentar. 
 

● Implantar horts urbans als barris entenent que es tracta d’un equipament de 
cohesió social, de salut i de bones pràctiques ambientals. En aquells barris on no 
es disposi de sòl disponible, es proposa instal·lar  estructures d’horts mòbils en 
carrers o places. 
 

● Introduir mesures específiques per a espècies que, tot i ser comunes, es troben 
en clar retrocés com per exemple els pardals. Gestionar adequadament les 
espècies conflictives que viuen a la ciutat. 

● Restaurar ambientalment la zona de la Riera de Sant Climent en el tram superior 
de la cruïlla entre l'avinguda de la Fraternitat i l'avinguda de la Roureda. 

● Potenciar el projecte “Viladecans, ciutat amiga de les abelles” a través del 
programa Bee Happy, convertint-lo en un  referent en la conservació d'espècies 
d'alt interès.  Establir un marc de col·laboració i d’intercanvi d’experiències amb 
altres ciutats amigues de les abelles. Promoure la figura de l’apicultor urbà.  
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● Impulsar, amb les empreses, projectes de col·laboració al foment de la 
biodiversitat vinculades a la protecció d’espècies emblemàtiques com les abelles i 
els pol·linitzadors . 

● Potenciar els parcs de la Torre Roja i Mas Ratés (Casa de les Abelles) com a espais 
emblemàtics vinculats a la biodiversitat urbana i a les activitats d’educació 
ambiental. Fer-ho a través de les Jugateques Ambientals i de les instal·lacions de 
recreació d’hàbitats, i consolidar la col·laboració amb les entitats del barri per a 
la gestió compartida de tot l’àmbit, conjuntament amb l’AMB.  

● Implantar una aula de biodiversitat al parc de la Torre Roja 

●  Adequar el Parc de can Guardiola com un parc especialitzat amb els mamuts. 

● Potenciar   Viladecans + Natura com a projecte d'implicació de la ciutadania en 
la conservació i el foment de la biodiversitat. Es proposen diferents accions: 

o  Implicar els propietaris de jardins privats en el foment de la biodiversitat 
urbana i certificar com a jardins naturals aquells que compleixin 
determinats criteris ambientals de manera que puguin gaudir d’incentius 
fiscals per la seva contribució a la qualitat ambiental de la ciutat. 

o Fomentar els balcons, terrats i cobertes verdes i plenes de 
biodiversitat. 

o  Posar en funcionament el projecte Natusfera Viladecans com a referent 
de ciència ciutadana en temes de biodiversitat.  Natusfera és una 
aplicació gratuïta de ciència ciutadana creada per registrar, organitzar i 
compartir observacions de la natura. Aquesta proposta consisteix a 
incorporar Viladecans en el projecte mundial de seguiment de la 
biodiversitat on els ciutadans contribueixen a crear el sistema 
d’informació de la biodiversitat fent fotografies de les seves observacions 
i té com a objectiu promoure la participació i fomentar el coneixement del 
món natural. 

o Impulsar el voluntariat vinculat a la conservació de la natura i de la 
biodiversitat. 

 

3.3 Lluita contra el Canvi Climàtic, polítiques ecologistes i 
qualitat ambiental  

Les polítiques ecologistes han d’estar presents en tota l’acció de govern i han 
d’impregnar a tota la societat. Cal modificar paradigmes de desenvolupament i mobilitat 
a escala global i local. Només un model basat en  la sostenibilitat garantirà  la salut i 
qualitat de vida de les persones  i contribuirà a lluitar contra el canvi climàtic. Hem 
d’estar preparats per adaptar-nos a les situacions que haurem de viure motivades pels 
nous escenaris climàtics i preparar-nos per una nova realitat de present i de futur que 
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tindrà  importants efectes a nivell econòmic, social  ambiental ha de ser una prioritat del 
govern municipal. 

Per fer front als efectes del canvi climàtic proposem: 

●  Iniciar i mantenir una campanya que promogui la informació i l’acció envers el 
canvi climàtic. 

●  A la ciutat, l’efecte illa de calor ja és una realitat que en els anys vinents es 
veurà agreujada, de manera que cal elaborar un pla de protecció de la població 
per a les onades de calor. 

● A la zona agrícola les condicions ambientals provocaran canvis. Proposem 
establir un acord específic amb el sector agrari, en col·laboració amb l’Agropolis i 
el Parc Agrari, per fer un seguiment i analitzar l’impacte del canvi climàtic sobre 
l’activitat agrícola. 

L’aigua és un recurs d’extraordinària importància. Volem treballar el cicle hídric de 
manera integral amb l’objectiu de garantir la suficiència i la seguretat d’aquest recurs 
natural. Proposem: 

● Revisar i  monitorar la infraestructura existent per fer-la el més eficient possible i 
per implementar aquelles instal·lacions necessàries per avançar en un cicle 
hídric  integrat i sostenible. 

●  Fer un seguiment exhaustiu dels recursos disponibles pel que fa a l’abastament 
d’aigua. 

● Estendre la xarxa de subministrament d’aigua regenerada a tots els punts 
potencials de consum. 

●  Instal·lar conduccions d’aigua no potable per als sanitaris dels edificis de nova 
construcció, públics o privats, i per aquells que realitzen reformes integrals. 

● Fomentar la permeabilitat de l’espai públic i implementar sistemes urbans de 
drenatge sostenible. 

●  Elaborar un pla de contingència per als períodes de sequera 
● Determinar els punts de major risc d’inundabilitat i definir i implementar el 

conjunt d’actuacions per reduir-lo. 

Els residus són un dels problemes de les societats actuals que han basat el seu 
desenvolupament econòmic en el model de l’economia lineal, on es consumeixen 
recursos i es produeixen residus tot fomentant la cultura d’usar i tirar. La crisi climàtica i 
la limitació dels recursos naturals fan evident que es tracta d’un model totalment obsolet 
que cal canviar. Per aquest motiu cal impulsar els valors de l’economia circular, en què 
els residus es converteixen en nous recursos. En aquesta línia proposem: 

●  Estudiar la remunicipalització  dels serveis de neteja viària i  de recollida de 
Residus. 
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●  Desenvolupar les accions del Pla de Prevenció de Residus Municipals. 

●  Impulsar l’espai Viladecans Repara com a centre de referència de les polítiques 
municipals en matèria de prevenció de residus. 

● Desenvolupar el Pla de millora de la recollida selectiva de matèria orgànica 
amb l’objectiu d’incrementar la quantitat i la qualitat d’aquesta fracció i com a 
estratègia per avançar en la millora global de la resta de fraccions i, al mateix 
temps,  millorar el balanç econòmic i ambiental de la ciutat amb relació als 
residus municipals. 

● Dissenyar un pla de comunicació de continuïtat en el temps per vèncer els tabús 
instal·lats en sectors de la ciutadania reticents a separar els residus i contribuir a 
la recollida selectiva. Avançarem en el Pacte de ciutat pel Residu Zero: 
aplicarem millores en recollida de residus i prevenció. 

● Estudiarem la implementació d’un sistema de nou de recollida selectiva. 

● Aplicar la recollida porta a porta al sector de grans productors i controlar els 
contenidors pròxims a aquestes empreses, negocis o equipaments. 

● Introduir criteris de fiscalitat verda en línia dels acords presos a l’AMB, a la 
taxa municipal de residus. 

● Ambientalitzar tots els serveis i equipaments en què es generen residus. 

● Desplegar instruments de coordinació contra el malbaratament alimentari.   

● Promoure i donar suport a les iniciatives de reutilització i als mercats de 
segona mà i d'intercanvi. Promourem una xarxa de lloguer de material per a 
petites reformes a la llar. 

L’energia  és estratègica en la vida de les ciutats i a Viladecans sabem que pot ser un 
potent motor de transformació i de millora. Per fer-ho possible, hem de continuar 
avançant en el camí de la transició energètica i definir quina és la nostra energia basal, 
aquella que ens permet viure de manera confortable i ser el més autosuficients possible.  

Per tot això, cal: 

● Donar continuïtat al projecte Vilawatt impulsant el Consorci Vilawatt com a 
veritable òrgan de governança compartida del procés de democratització de 
l’energia i  de transició energètica de Viladecans. Hi participaran de manera activa  
la ciutadania, el sector privat (format per empreses i comerços) i l’administració. 

● Desenvolupar els instruments de gestió i de comunicació de l’empresa Vilawatt, 
especialment a través de l’oficina de serveis a la ciutadania i de la moneda Vilawatt, 
i iniciar el procés per esdevenir una comercialitzadora.  

● Desenvolupar la gestió de la producció d’energia renovable i l’impuls a 
l’autoconsum des del Consorci Vilawatt. 
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● Continuar aplicant mesures de millora d’eficiència energètica en els equipaments 
i edificis municipals per reduir i optimitzar el consum energètic. Millorar la 
certificació energètica dels equipaments i edificis municipals per reduir les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

● Treballar en un pla de millora de l’enllumenat públic per millorar l’eficiència i 
reduir la contaminació lumínica.  

● Consolidar i estendre la figura del gestor energètic operatiu i executiu en els 
edificis municipals per garantir-ne el bon funcionament energètic. 

● Donar suport als comerços i petites empreses per implantar millores que 
contribueixin a reduir la demanda energètica dels seus establiments i  negocis. 

● Desenvolupar la proposta de Comunitat Energètica Local a partir d’unitats 
d’autoconsum compartit. 

● Donar continuïtat a la formació en temes vinculats a l’energia als centres docents, 
als professionals, a les persones en atur i a la ciutadania en general per tal de 
capacitar les persones per a l’acció i la participació en la governança de la transició 
energètica de Viladecans. 

●  Promoure i difondre els principis de la nova cultura energètica entre els diferents 
agents de la ciutat. 

●  Reduir la pobresa energètica amb la tramitació de la tarifació social, les 
auditories a les llars i la formació per aprendre a gestionar millor l’energia a la llar. 

●  Continuar impulsant la rehabilitació energètica d’edificis privats. 

● Exigir que els barris i els edificis  de nova construcció tinguin un balanç 
energètic que tendeixi a zero i que incorporin propostes de compensació de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

● Instar a què s’incloguin criteris d’estalvi energètic passiu en totes les noves 
promocions d’habitatge de Viladecans (plans urbanístics de Ponent i de Llevant). 

● Informar dels ajuts i subvencions d’administracions supramunicipals en les 
energies renovables, en l’estalvi i en l’eficiència energètica. 

● Fomentar la producció d’energia renovable per a l’autoconsum o la 
distribució de proximitat. Desenvolupar els projectes “Teulades i barris amb 
energia”. Estudiar i desenvolupar models de gestió col·lectiva de les instal·lacions 
de generació renovable per facilitar l’augment de la generació local i sostenible 
d’energia.  
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3.4 Benestar animal 

Cal reivindicar el valor dels animals, la seva capacitat per desenvolupar una tasca social i 
la seva necessitat de protecció, donat que ells no tenen veu. Hem de garantir els drets de 
tots els éssers vius. Volem ser una ciutat amiga dels animals, lliure de maltractaments i 
respectuosa amb aquests drets i per això és necessari: 

● Ampliar i continuar millorant els espais per a gossos.  

● Controlar i protegir els animals que viuen als parcs públics.  

● Garantir l’accés d’animals de companyia als transports públics urbans, amb les 
condicions de seguretat pertinents.  

● Desenvolupar controls de la població d’animals salvatges urbans, de manera ètica 
i eficaç.  

● Continuar realitzant campanyes de tinença responsable col·laborant amb les 
veterinàries i veterinaris de la ciutat.  

● Ampliar l’Ordenança de Tinença i Protecció dels Animals per facilitar que els 
usuaris puguin viatjar amb els seus animals en el transport públic, amb les 
condicions que s’estableixin per garantir que no es produeixi cap molèstia a la 
resta d’usuaris.  

● Incentivar el compliment de les obligacions d’identificar i censar els animals de 
companyia.  

● Formació de la policia municipal en matèria de dret animal.  

● Desenvolupar polítiques d’ordenació de la relació entre els animals 
domèstics i l’espai públic. 

 

3.5 Una mobilitat pública, segura, sostenible i generadora 
d’equitat 

Els carrers són el principal espai públic de cada dia. No obstant això, les voreres són poc 
més de la quarta part de la superfície total i la resta l’ocupen els vehicles. La mobilitat és 
un problema a resoldre i l’aposta per una mobilitat pública, segura i sostenible és 
essencial per la millora de la qualitat de l’aire a Viladecans, però també és un pas 
endavant en la línia  de treballar a favor de l’equitat i la cohesió social. Equilibrar aquesta 
relació ha de ser un objectiu dels quatre anys que vénen. Per això proposem: 

 Convertir les voreres en espais on poder caminar amb comoditat, eliminar pivots 
en voreres estretes i cantonades i substituir els de ferro per material tou. 
Reforçar les inversions que contemplin la rehabilitació i reforma de les voreres 
de la ciutat eliminant barreres arquitectòniques, des del barri de Sales fins a 
l’Alba-Rosa, segons la priorització dels veïns. 
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 Creació d’un passeig per anar a peu a les zones naturals, al Parc Agrari i a la 
platja. 
 

 Crear un Fons Local de Promoció de l’Accessibilitat Local al qual es destinarà 
l’1% del total d’inversió anual que l’Ajuntament destini a obres i infraestructures. 

 

Cal humanitzar els carrers i fer-los més amables, restringir el tràfic general de vehicles 
als carrers amplis formant superilles, limitant els carrers interiors al tràfic de veïns/es. 
És important crear eixos cívics pel passeig a peu en carrers arbrats sense trànsit o amb 
àmplies voreres. Per això volem: 

 Convertir l’eix de la C-245 en un eix cívic de relació amb les ciutats veïnes, 
fent possible el transport públic de qualitat i el desplaçament segur  i agradable 
tant a peu com en bici. 
 

 Acabar la xarxa urbana de bicicleta i creació de carril bici per a desplaçar-se 
amb seguretat i de forma sostenible entre els municipis veïns de Gavà, Sant Boi i 
Sant Climent. 
 

 Distingir entre trams de velocitat restringida a 20 km/h, on els vianants i les 
bicicletes coexisteixen, i trams de velocitat restringida de prioritat invertida a 10 
km/h, que permetin mantenir-los com espais segurs.  
 

 Racionalitzar l’espai d’aparcament privat en l’espai públic, propiciant un millor 
equilibri d’usos de la via pública. 
 

 Tarifar l’aparcament municipal de zones blaves i verdes segons el potencial 
contaminador de vehicles. Bonificar els menys contaminants i recomanar la 
penalització dels més contaminants. 
 

 Fomentar la gratuïtat de les zones d'aparcament per als vehicles que utilitzen 
energies renovables fins que aquests no siguin el 80% del total del parc mòbil. 
 

 Reordenar, acotar i vigilar les àrees d’aparcament  per càrrega i descàrrega 
de mercaderies per a comerços i particulars, per evitar el desori actual en què 
s’envaeix sovint l’espai reservat als vianants i s’incompleixen les normes 
elementals de trànsit. 
 

 Cal promoure camins escolars segurs creant rutes a peu cap a tots els centres 
formatius, començant pels instituts, que permetin els i les alumnes desplaçar-se 
fins al centre amb més autonomia. Comptarem amb la implicació de la comunitat 
educativa i dels comerços, altres establiments i veïns  de cada barri. 
 

 Reordenació del tràfic, sobretot al centre, de manera que el flux de vehicles 
reverteixi en les dues vies més importants de sortida i entrada de la ciutat: Josep 
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Tarradellas i Francesc Macià. Creació d’un nou sistema viari que eviti el col·lapse 
que es produeix en aquestes vies en hora punta. 
 

 Elaborar un Pla de millora de la Seguretat Viària amb l’eliminació d’elements 
que dificulten la mobilitat de vianants i la seguretat de motos i bicicletes, 
millorant la visibilitat en cruïlles, passos de vianants i invertint en cursos de 
seguretat viària i conducció eficient.  
 

 Millorar la qualitat de l’aire i disminuir la contaminació sonora és millorar la 
nostra salut. Desenvoluparem les mesures necessàries del Pla de mobilitat 
per reduir la contaminació sonora del tràfic, i accions per atenuar les 
molèsties de l’ús de la via pública, de l’oci nocturn i de les terrasses. 
 
 

La connexió en transport públic del Baix Llobregat és molt deficient. Cal reivindicar 
a les administracions competents la construcció,  amb celeritat, d’un transport ràpid 
d’alta capacitat entre Castelldefels i l’Intercanviador de Cornellà,  i entre 
Castelldefels i els Ferrocarrils Catalans a Sant Boi, que connecti  la zona Delta amb 
la resta de la comarca. També cal: 

 Pressionar i exigir, amb el suport de la ciutadania, que tots els trens de l’actual 
línia de rodalia s’aturin a la nostra estació cada dia de la setmana per donar el 
servei que mereixen estudiants i gent treballadora. Viladecans parada 
obligatòria. 
 

 Reclamar al govern metropolità i a la Generalitat una regulació més clara i 
adequada al creixement  exponencial de transport de mercaderies en l’àmbit 
urbà. 
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4. CIUTAT TREBALLADORA 

4.1 Promoció econòmica 

Viladecans ocupa un lloc privilegiat a la Regió Metropolitana que ha de facilitar l'impuls 
econòmic i social de la ciutat. El nostre territori és un territori metropolità,  molt proper 
a la gran Barcelona i envoltat de la més important xarxa de comunicacions de tot 
Catalunya: l'aeroport, el port (més proper ara amb l'ampliació al Prat), el pas de l'AVE i la 
C-31 i C-32 com a porta d’entrada sud a Barcelona i a la seva àrea d’influència.  

Si bé tot això pot suposar -i de fet suposa- l'amenaça d'una servitud territorial, també 
ofereix noves possibilitats  d’activitat industrial i de serveis. Com a contrapartida de la 
situació de precarietat actual, l'actuació municipal ha de desenvolupar polítiques perquè 
aquestes activitats generin ocupació estable  de qualitat i ha de plantejar propostes que 
facilitin la instal·lació d’activitats d’economia circular i respectuoses amb el medi 
ambient.  

Volem polítiques transversals en ocupació, desenvolupament local, indústria, 
formació i turisme. Així mateix, el municipi ha de liderar la transició del model 
productiu i energètic demostrant que és compatible la creació d’ocupació de qualitat 
amb assolir unes ciutats més inclusives i sostenibles. No podem oblidar la importància de 
la producció sostenible com a motor de creixement econòmic i d’ocupació. Cal promoure 
projectes integrals de millora i rehabilitació de barris habitatges i edificis. I per 
descomptat, cal reivindicar i enfortir el nostre perfil industrial, facilitant el procés cap a 
un model productiu d’alta tecnologia  i d’alt valor afegit  més eficient, més eficaç  més 
competitiu i  més equitatiu. 

Llocs de treball dignes i de qualitat    

Cal promoure mesures específiques de suport a les empreses locals perquè siguin les que 
més ocupació generin a Viladecans. També cal promoure mesures especials per a la 
inserció laboral d'aturats de llarga durada  i amb dificultats econòmiques. L'ocupació 
generada directa o indirectament per l'administració ha de prioritzar l'aplicació de 
clàusules socials en la contractació. És necessari: 

 Fomentar l'ocupació relacionada amb el medi ambient amb projectes com el 
Vilawatt, amb la rehabilitació d'edificis, les auditories energètiques, l'oficina de 
gestió de l'energia, els tallers d'aprenentatge i els cursos de formació que donen 
treball directe a un conjunt de professionals de diferents àmbits. Amb la posada 
en marxa de la nova moneda, Vilawatt també millorarà l'economia local en 
comerços i empreses. 
 

 Generar, des dels programes de gestió de residus, llocs de treball  que poden ser 
ocupats per persones amb necessitats especials i de reinserció social. 
 

 Impulsar la modernització del sector de la construcció fomentant la rehabilitació 
d'edificis i habitatges amb criteris tant de sostenibilitat com de caràcter social, 
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subvencionant aquelles rehabilitacions a particulars que lloguen l'habitatge a 
preus social. 
 

 Fomentar el cooperativisme com a forma de creació d'ocupació i promocionar el 
sector de l'economia social. Promoure els vivers d'empreses amb activitats 
relacionades amb les noves tecnologies i amb els joves emprenedors, facilitant, 
també, l'associacionisme entre ells. 
 

 Elaborar un pla de xoc per a crear noves ocupacions en aquells sectors 
vinculats als serveis relacionats amb els drets de ciutadania: dependència, 
salut, atenció a la infància i la joventut, exclusió social, societat de la informació, 
cultura, formació, etc. 
 

 Impulsar la tasca dels serveis locals de suport a nous emprenedors i 
emprenedores i a les PIMES, en especial a l’emprenedoria tecnològica, a la 
vinculada a la transició energètica, la innovació social i a totes les formes 
d’economia social i solidària, que generen llocs de treball més estables i 
satisfactoris. 

 

Acció específica per a col·lectius amb majors dificultats 

Dones, famílies monoparentals amb fills i filles a càrrec, joves, persones migrades, majors 
de 50 anys o treballadors/es autònoms que són expulsats d’un mercat laboral 
hipercompetitiu. L’Administració Local experimenta directament les conseqüències de la 
falta de cohesió social originada per la situació de desocupació d’aquestes persones i ha 
d’adquirir un compromís social en la millora de l’ocupació d’aquests col·lectius. Per això 
és important: 

 Promoure el Pacte per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció 
especial a dones i joves en situació d’atur i de risc d’exclusió, posant l’accent en 
l’acompanyament de la gent en la seva formació i inserció al mercat de treball, 
més enllà d’una ocupació puntual. 
 

 Establir ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació. 
 

 Elaborar un Pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra 
l’atur femení. La pobresa té cara de dona. Es tindrà en compte la perspectiva de 
gènere en qualsevol acció per l’equitat i la justícia social. 
 

 Augmentar la dotació pressupostària dels plans d’ocupació destinats a 
dones. Estudiar i potenciar fórmules de creació de llocs de treball per als sectors 
femenins més desfavorits, especialment per a dones víctimes de la violència 
masclista, en situació d’atur de llarga durada, immigrants i per a dones en risc 
d’exclusió social. 
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 Crear  un distintiu municipal de qualitat per les empreses que apliquin 
mesures per la igualtat salarial entre homes i dones, eliminant la precarietat 
sobre els models de contractació, revisant els drets de conciliació i abusos en les 
jornades laborals flexibles, lluitant contra l’abús i l’explotació laboral en sectors 
d’alta feminització com el de la neteja i amb mesures efectives i portades a la 
pràctica en la lluita contra l’assetjament sexual al treball. 
 

 Impulsar mesures en l’àmbit municipal per garantir que no siguin vulnerats 
els drets laborals de les persones trans i el seu accés al mercat de treball pel 
fet d’haver realitzat una transició de gènere. 

 

Suport i protecció per a treballadors i treballadores autònoms 

Cal millorar la situació normativa i de desenvolupament de la seva activitat, amb especial 
atenció a les males pràctiques habituals que abusen dels “falsos autònoms” o autònoms 
dependents. 

Per fer-ho possible, des del món local: 

 Crearem línies específiques d’assessorament i suport tècnic per a persones 
autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva consolidació i 
continuïtat.  
 

 Treballarem des de l’Ajuntament perquè s’impulsin, a través de l’Institut 
Català de Finances (ICF), línies especials de finançament per a persones 
autònomes i microcrèdits, especialment per a projectes industrials en sectors 
mediambientals i energètics, de noves tecnologies i d’innovacions aplicades als 
serveis socials. 
 

 Establirem un pla específic per detectar falsos autònoms i el reconeixement de la 
condició de treballadors/es assalariats amb els drets inherents. 
 

 Potenciarem la instal·lació d'empreses al polígon de Ca n’Alemany i 
plantejarem al Consorci obrir-se a un tercer sector també generador d'alt 
valor afegit que se sumi al de la indústria: les activitats de futur relacionades 
amb l'economia verda, amb la rehabilitació d'edificis amb criteris ambientals i 
d'eficiència, transport sostenible, energies renovables i eficiència energètica, 
foment de l'agricultura de proximitat i conservació dels recursos naturals. 
 

 Donarem suport a la implantació de nous serveis o instal·lacions que incorporin 
valor afegit al producte agrícola, promovent la indústria de conservació de 
productes de la zona com la carxofa o la carabassa. 
 

 Impulsar el Certificat d’empresa socialment responsable. 
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 Facilitarem la creació o reformulació d’empreses innovadores des del punt de 
vista organitzatiu. La innovació en fórmules de gestió participatives i, si s’escau, 
de copropietat. En especial les empreses d’economia social com les 
cooperatives i les societats laborals, les empreses d’inserció, els Centres 
Especials de Treball i altres fórmules d’economia social, que s’arrelin al 
territori i contribueixin al seu desenvolupament. 
 

 Fomentarem activitats econòmiques a la zona aeroportuària situada a 
Viladecans, que siguin compatibles amb la zona agrícola i amb els espais 
protegits, també a la zona dels antics desballestaments.  
 

 Reformularem els objectius de la Fundació Ciutat de Viladecans perquè doni 
suport a ciutadans i empreses per a desenvolupar projectes en noves tecnologies, 
amb l'assessorament en sistemes d'informació i telecomunicacions. 
 

 Acabarem d'implementar el Wiladecans amb l'estesa de fibra del polígon del 
Centre i a la resta d'empreses que no el tinguin, per a augmentar la seva 
competitivitat, generar ocupació i promoure la instal·lació d'empreses @.  

 

Agricultura 

L'agricultura és un sector històric a la nostra ciutat i forma part de l’origen de Viladecans 
però fa dècades que pateix algunes amenaces que han provocat un retrocés progressiu 
de l’espai agrícola i del nombre de persones que s’hi dediquen. No obstant això, cal 
mantenir, ampliar i protegir la zona agrícola periurbana. Cal seguir incentivant aquesta 
zona com a explotació econòmica, important pel que aporta a la producció de quilòmetre 
zero. A més a més, és un element d'identitat de la nostra comunitat i constitueix un 
pulmó ambiental de la ciutat. Els terrenys que formen part del Parc Agrari del Baix 
Llobregat són espais protegits per a usos agrícoles. Proposem una sèrie d'accions que 
permetin que aquestes explotacions siguin generadores d’activitat econòmica i de rendes 
agrícoles suficients perquè l’activitat pagesa continuï sent part del nostre territori:  

 Adherir-nos a la Xarxa de Ciutats per l’Agroecología, una associació d’entitats 
locals que treballa per construir sistemes alimentaris locals que assegurin menjar 
saludable, sostenible i accessible al conjunt de la població. 
 

 Promoure el cultiu de les zones  agrícoles abandonades mitjançant 
intermediació i ajuts per preservar el Parc Agrari i facilitar l’accés a 
nous  agricultors.  
 

 Potenciar la innovació tecnològica en l'agricultura afavorint els projectes que 
fomenten el desenvolupament econòmic del sector agrari i la inversió, amb la 
col·laboració de la Universitat. 
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 Donar suport a la comercialització dels productes locals generant espais i 
sistemes d'intercanvi directe entre productors i consumidors. Impulsarem la 
creació d’una cambra blanca que posarem a disposició de tots els productors i 
artesans locals, així com de la ciutadania, perquè pugin elaborar i comercialitzar 
productes alimentaris transformats amb totes les garanties tècnico-sanitàries. 
 

 Potenciar els Mercats de pagès,  donant valor al producte fresc de proximitat dels 
nostres camps de cultiu i prohibint la venda de productes  de fora de temporada 
o  cultius aliens al Parc Agrari. 
 

 Promoure que els mercats municipals ofereixin productes de km0 
promocionant els productes locals i del Parc Agrari per tal d’afavorir la 
reactivació de l’activitat agrària a Viladecans. 
 

 Afavorir la modernització i rendibilitat de l'activitat agrícola com a factor  de 
riquesa econòmica, de salut i seguretat alimentària i d'equilibri territorial. 

 

Turisme 

Per impulsar un model turístic responsable i sostenible, proposem: 

 Impulsar un model de desenvolupament del sector turístic de Viladecans  basat 
en criteris de turisme sostenible sustentat  en el seu patrimoni natural, 
cultural i agrícola. Promocionar una cultura de l'entreteniment basada en el 
respecte a la conservació i el contacte amb la naturalesa. 
 

 Aplicar els principis del turisme responsable especialment en l’àmbit de la 
responsabilitat social de les empreses en el respecte pels valors del 
territori on estan ubicades i les condicions laborals que ha d’oferir un sector 
líder en l’economia. 
 

 Modernitzar les oficines o punts d’informació de turisme local: millorar la 
gestió, ampliar horaris i sistemes d’atenció, creació de punts d’informació 2.0, 
promoció del lloc Web. 

 

Comerç 

El comerç de qualitat dóna  vida a la ciutat i genera activitat econòmica i  ocupació. Cal 
mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials i vetllar pels drets dels 
treballadors i les treballadores del sector i els dels consumidors i les consumidores. 
Protegir i impulsar el comerç de proximitat ha de ser un dels grans objectius dels 
pròxims anys. 

Des del món local treballarem per: 
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 Impulsar un Pla de protecció del comerç urbà davant la normativa actual dels 
arrendaments urbans. 

 Dinamitzar el comerç local amb la implantació d'un gran cinturó de vianants 
que s’ampliarà amb els carrers de Balletbó i de Sant Isidre, connectant-los  a 
les zones comercials existents de Jaume Abril i de Doctor Reig. També és 
necessari fomentar l'activitat comercial de l'Avinguda Roureda per ampliar el 
continu comercial. 
 

 Reorientar i impulsar els mercats locals amb la finalitat de fer-los més viables 
i competitius, com a contrapartida a les grans superfícies, i impulsar el comerç de 
qualitat amb productes de proximitat. 
 

 Establir reduccions en les taxes dels mercats setmanals i en els comerços on la 
venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic 
(40%). 
 

 Crear el distintiu local de Producte de Proximitat. 
 

 Donar suport a la posada en marxa i/o renovació i manteniment de les Webs i 
Xarxes Socials pròpies de cada establiment.  
 

 Establir mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels 
locals buits situats en eixos comercials. 
 

 Crear un programa destinat a dinamitzar els locals buits de la ciutat a través 
d’un espai web que posa a disposició de les persones emprenedores els locals 
buits de la ciutat a fi de facilitar la instal·lació de nous establiments comercials.  

 

Consum responsable 

Cal promoure en la ciutadania l’esperit crític a l’hora de prendre decisions sobre consum 
i fer-los sabedors dels drets i  compromisos que tenen com a consumidors. Només així 
serem capaços de defensar-los. Des dels governs locals hem de potenciar les bones 
pràctiques, informar sobre consum i denunciar els abusos respecte als usuaris i usuàries 
dels serveis i dels comerços. Hem de: 

 Oferir activitats formatives i educatives a la ciutadania sobre consum 
responsable, banca ètica, cooperatives de consum, etc. 
 

 Instar  a què el consum responsable s’inclogui en els programes educatius com a 
matèria transversal. 
 

 Crear segells de distinció en consum responsable dels comerços locals. 
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4.2 Una fiscalitat socialment justa i equitativa 

Els impostos, la fiscalitat local, són l’instrument  per garantir  el benestar, la qualitat de 
vida i els drets de la ciutadania.  L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva i 
sostenible ambientalment és el de poder disposar de suficients recursos per fer 
polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa, garantir la prestació dels 
serveis municipals bàsics, continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les 
persones i disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques públiques 
prioritàries. 

Les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i taxes, posen la 
política fiscal de la ciutat al servei de la protecció dels béns comuns (salut, 
habitatge, educació, cultura), el medi ambient, l’ocupació estable i de qualitat, el comerç 
de proximitat i les petites i mitjanes empreses. 

Per complir amb aquests objectius: 

● Impulsarem la lluita municipal contra el frau en la fiscalitat municipal, dotant-
nos dels recursos humans necessaris i efectuant les inspeccions especialment de 
l’IBI i IAE. 

● Aplicarem la Tarifació Social, que vol dir progressivitat en qualsevol 
contribució ciutadana al finançament d’un servei públic municipal. La tarifació 
social ajusta el que paga el ciutadà o ciutadana pel servei prestat a la seva renda 
individual o familiar, així com altres circumstàncies personals i/o familiars. 

 
● Vetllarem i farem seguiment pel compliment del contracte i el compte d’explotació 

dels serveis prestats per concessions. 
 
● Introduirem criteris d’ingressos de la unitat familiar en les bonificacions de l’impost 

de béns immobles (IBI) a les famílies nombroses. 
 
● Subvencionarem fins al 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI) 

del seu habitatge habitual a les persones vídues de més de 65 anys, siguin 
propietàries o llogateres i que disposin d’una renda bruta inferior a 1,5 vegades 
l’IRSC. 

 
● Subvencionarem el 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per aquelles persones 

propietàries que reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un 
preu de mercat no superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya. 

● Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles 
(IBI) d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin 
desocupats permanentment. 
 



PROGRAMA ELECTORAL 2019 -2023 VILADECANS EN COMÚ 

 

44 
 

● Bonificarem fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, 
culturals, històricoartístiques o de foment d’ocupació que justifiquin la declaració. 
Bonificarem l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) fins al 95% 
per a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia 
solar. 

 
● Bonificarem en el 80% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO 

per obres d’instal·lació infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics. 
 
● Bonificarem fins a un 50% de la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

(IAE) a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a 
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. 

 
● Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per aplicació de mesures 

ambientals o accessibilitat per mobilitat reduïda. 
 
● Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins al 50% durant els 5 

anys per creació de llocs de treball de contracte indefinit en percentatge equivalent a 
l’increment de plantilla. 

 
● Farem una excepció del 50% en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) durant 

els primers 2 anys d'activitat per autoocupació i autònoms i autònomes. 
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5. CIUTAT FEMINISTA I PARTICIPATIVA 

5.1 Polítiques de gènere i igualtat 

Defensar els drets humans vol dir promoure la plena igualtat entre homes i dones i 
l’eliminació de qualsevol mena de discriminacions que se’n deriven de l’orientació sexual 
i la identitat de gènere. 

Volem una ciutat que respongui a tota agressió cap a la diversitat sexual, sigui en espais 
públics o privats, en l’àmbit familiar o en el social, i que impulsi polítiques de gènere 
transversals en tots els sectors de la política de govern. 

Per això cal implicar totes les àrees de l'Ajuntament i al conjunt de la ciutadania i 
treballar per l'apoderament de les dones i dels col·lectius LGTBI+ com a element 
imprescindible per a l'eliminació de les desigualtats. 

 
Perspectiva de gènere 

● Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota 
l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores. 
 

● Garantirem la presència equilibrada d’homes i dones en els càrrecs de lliure 
designació i en tots els consells i comissions per tal de consolidar la paritat en 
tots els nivells organitzatius de l’organització de l’Ajuntament. 
 

● Incorporarem clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere en les 
contractacions públiques i vetllarem per l’equiparació salarial i per salaris dignes en 
sectors feminitzats. 
 

● Elaborarem uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, 
executarem i avaluarem el pressupost municipal de manera que l’impacte de la 
distribució de la despesa pública municipal vetlli per ser equitativa i per atendre els 
interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees. 
 

● Crearem un manual de bones pràctiques comunicatives de l'Ajuntament amb 
col·laboració de les organitzacions feministes i LGTBI+. És clau consolidar l’adopció 
d’un llenguatge inclusiu que no contingui discriminacions sexuals i de gènere en els 
documents de govern i en l’àmbit de les administracions, disposicions normatives, 
expedients, etc. 
 

● Promourem als centres educatius l’impuls de metodologies de treball amb 
perspectiva de gènere i, de manera transversal, de lluita contra la violència en 
aquest àmbit.  
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● Incidirem i donarem suport als projectes educatius de les escoles i instituts de 
Viladecans que tinguin en compte la coeducació i la perspectiva de gènere, en totes 
les accions formatives durant l’horari lectiu i de lleure dels infants i joves de la 
ciutat, a través d’un segell identificatiu d’Escola Igualitària. 

 

Reconeixement i visibilitat 

● Potenciarem el Consell de les Dones com a òrgan consultiu i deliberatiu de les 
polítiques públiques municipals en l'àmbit d'igualtat. Desplegarem recursos per 
facilitar la participació de les dones en aquest Consell, com ara els espais de cures 
infantils, l’optimització d’horaris i reunions o l’ús de noves tecnologies. 
 

● Donarem visibilitat al paper de les dones en la història local reivindicant les 
figures femenines rellevants, donant nom a carrers i edificis públics i integrant-les 
en el programa escolar per tal de difondre el seu coneixement.  
 

● Fomentarem la participació sociopolítica de les dones i dels col·lectius que 
aporten una visió àmplia d’una societat igualitària de gènere en totes les seves 
manifestacions sexuals. Pel que fa al col·lectiu de dones migrades, lluitarem per 
un apoderament real i per fomentar la seva participació en els diferents àmbits 
socials de la ciutat, per tal de visualitzar el col·lectiu i evitar discriminacions 
diverses i vulneracions dels seus drets. 

● Promourem la confecció d’un mapa interactiu de les associacions, col·lectius i 
entitats de dones, feministes i LGBTI+ del municipi per tal d’identificar i visibilitzar 
les xarxes organitzades. La voluntat d’aquest mapa implicarà convertir-se en una 
eina per l’Ajuntament i per les organitzacions del municipi per facilitar el treball en 
xarxa i construir espais comuns de reflexió i intercanvi. 

● Reforçarem les línies de subvencions específiques adreçades a entitats i 
col·lectius feministes i LGBTI+ del municipi i projectes entorn de la justícia de 
gènere i la diversitat LGTBI+. 

● Indagarem quin índex de pobresa femenina hi ha a la nostra població segons 
indicadors sociodemogràfics. Establirem estratègies per combatre la feminització 
de la pobresa. 
 

● Fomentarem l’emprenedoria de les dones aportant formació adequada, trencant 
barreres i assolint nous llindars d’igualtat. 
 

● Treballarem per erradicar l’analfabetisme funcional de moltes dones, fomentar la 
cultura en general i el sentit crític d’aquests col·lectius. 
  

● Donarem suport a la investigació i estudi de la situació social de la dona, creant 
seccions específiques a la biblioteca pública per tal de divulgar la cultura de la dona. 
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Violències masclistes 

● Continuarem la lluita contra la violència masclista a través del Servei d'Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) per donar suport, proporcionar seguretat, suport i fer  
prevenció. 
 

● Enfortirem els protocols per a la prevenció i actuació en front de la violència 
masclista i vetllarem per l'avaluació i millores contínues. Incidirem en la coordinació 
entre les administracions, agents policials i professionals i els recursos d'atenció. 
 

● Garantirem una dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les 
mesures integrals regulades per llei. 
 

● Reforçarem l’atenció a dones adolescents i joves en situacions de violència 
masclista, tenint en compte les especificitats de la gent jove i la violència que es 
produeix a les xarxes socials. Impulsarem un programa dirigit a promoure les 
relacions no violentes. Només educant sobre les relacions interpersonals evitarem 
l’ús de qualsevol violència. 
 

● Exercirem l’acusació penal en casos especialment greus de violències masclistes o 
LGTBIfòbia, respectant sempre les decisions de les persones afectades. 

 
● Exigirem a la Generalitat places d'allotjament d'urgència per a les dones i les 

seves famílies que han patit qualsevol classe de violència. 
 

● Demanarem a l’AMB les parades a demanda de dones i menors a les línies de 
BusNit que passen pel nostre municipi. 

  
● Promourem l’establiment de punts liles a la festa major i altres esdeveniments 

massius, generant una campanya de corresponsabilització amb els espais d’oci 
permanents de Viladecans a través de protocols sobre violència masclista i 
lgtbifòbiques. 

 
LGTBI+ 

● Garantirem l’aplicació de la llei 11/2014, sobre els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 
 

● Oferir assessorament a les persones i famílies amb components LGBTI i 
acompanyament als centres de referència. 

 
● Vetllar per l’aplicació als CAP de Viladecans i en els centres geriàtrics dels protocols 

de salut Trans i de la resta de col·lectius LGBI. 
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5.2 Governança ètica 

Volem una ciutat que no desconfiï dels seus polítics i per aconseguir-ho hem de comptar 
amb una administració oberta, transparent i eficaç que avanci cap a la governança ètica. 

Les nostres propostes en aquest àmbit són: 

● Defensar el compliment del codi ètic dels càrrecs públics municipals amb l’objectiu 
de garantir que els processos, procediments i polítiques públiques de l’ajuntament 
incorporin els valors d’ètica i transparència.  

 
● Desenvolupar un Pla de Responsabilitat Social que concreti els compromisos socials 

i ambientals que l’Ajuntament ha de desplegar com a organització.  
 
● Prioritzar la contractació d’empreses que afavoreixin la creació de llocs de treball 

amb criteris de justícia social, equitat i sostenibilitat. No contractarem empreses i 
particulars que operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals. 

 
● Introduir de manera sistemàtica clàusules socials i ambientals en totes les 

licitacions públiques, subvencions, preus públics i taxes.  
 
● No col·laborar amb les ETT ni amb les empreses de serveis integrals, ni agències de 

col·locació sense ànim de lucre en les contractacions municipals. 
 
● Assumir compromisos públics de reducció de la temporalitat en l’administració 

local en la mesura que la legislació ho permeti i, si és possible, fixant objectius 
concrets i terminis d’assoliment. 

 
● Implementar eines de millora dels usos del temps dirigides a humanitzar-los i 

contribuir a unes jornades de treball més eficients i conciliadores amb la vida familiar. 
  

 

5.3 Transparència  

Una de les principals causes de desconfiança de la ciutadania cap a la política és la 
resistència que hi ha hagut, durant molt temps, per part dels actors polítics, a rendir 
comptes de les seves actuacions.  

Cal posar a disposició de la comunitat tota la informació sobre l’actuació municipal, la 
seva gestió i l’administració. Això implica una modernització administrativa que ha de 
formar part de les prioritats de l’agenda política i que ha de facilitar la classificació, 
l’ordenació i la publicació de tota aquesta informació. 

Ens comprometem a: 
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● Assegurar la transparència i l'accessibilitat a les dades públiques. La informació 
pública s’ha d’estructurar de tal manera que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui 
accedir-hi de manera fàcil i pugui entendre el seu contingut, i comprendre’n 
totes les dades i els documents amb l’abast i la precisió necessaris. 

● Reduir els temps de resposta a les sol·licituds d’accés a la informació pública. 
Compromís per a reduir els terminis de 30/45 dies de resposta a un marge no 
superior de 10/15 dies, a fi i efecte de ser més ràpids en les respostes però també, 
per assolir una millora interna de l’operativa de treball per a donar aquestes 
respostes. 

● Complir amb els requisits de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern de Catalunya.  

 
● Realitzarem, almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de comptes 

sobre l’activitat desenvolupada en l’ajuntament. Aquest procés serà presencial i 
accessible en xarxa digital. 

 
● Impulsar un observatori municipal autònom amb capacitat d'avaluar les accions 

de govern, els compromisos del pla de mandat i la situació social i econòmica de la 
ciutat.  

 

5.4 Participació ciutadana, associacionisme i comunitat 

L'impuls dels àmbits de participació ciutadana és un dels objectius que Viladecans en 
Comú s'ha fixat com a estratègic. Per això, incrementarem les fórmules de participació 
que s'han articulat durant els últims anys, creant dinàmiques de participació flexibles i 
nous espais que ens permetin avançar en la cultura participativa de tota la ciutadania.   

Proposem: 

● Crear un Pla Director de Participació Ciutadana. El Pla Director traçarà els 
objectius i els criteris de la participació ciutadana en les polítiques locals, que han de 
seguir de forma transversal totes les àrees i serveis municipals. El pla establirà 
també com han de fomentar la participació ciutadana les diferents àrees municipals i 
sota quins principis. 

● Revisar i actualitzar el Reglament de Participació Ciutadana per augmentar la 
corresponsabilitat participativa i reduir les tradicionals desigualtats en la 
participació d’alguns col·lectius.  

● Reformar i millorar els òrgans estables de participació (com els consells 
consultius) per tal de garantir-ne la independència, la representativitat social i la 
seva vinculació a la presa de decisions públiques. 
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● Promoure els pressupostos participatius impulsant els debats públics sobre les 
inversions de gran impacte social, pressupostari o ambiental i la celebració de 
consultes populars per aquelles decisions d’especial rellevància. 

● Crear un Consell de Dones Sàvies amb l’objectiu d’incentivar la participació de les 
dones grans en l’esfera pública municipal i vincular la participació ciutadana amb els 
àmbits de gènere i gent gran.   

● Impulsar la creació d’Assemblees Municipals Obertes amb seguiment web. Es 
tracta d’una eina de participació dels veïns i veïns de Viladecans, on fer propostes 
sobre temes d’interès per la ciutat que puguin ser debatudes i votades a les mateixes 
assemblees. Serien impulsades a partir de mocions presentades al Ple Municipal. 

● Dissenyar polítiques específiques que permetin a població migrada sense 
ciutadania espanyola accedir a més espais de participació política, d’activisme i 
de representació, de manera articulada amb els moviments socials i amb les entitats. 

● Crear espais que fomentin les aportacions dels treballadors i treballadores de 
l’ajuntament sobre idees de millora de l’organització i dels serveis municipals. 

● Donarem suport al teixit associatiu com un instrument que permet a molts 
ciutadans ser part activa en l'elaboració de polítiques públiques a la ciutat. 
Potenciarem els serveis de suport, formació i assessorament d'entitats. 

● Desenvolupar la gestió col·laborativa d’equipaments i serveis públics, implicant 
directament al teixit sociocultural en la gestió. 

● Apropar els casals de barri als joves mitjançant jornades de portes obertes amb els 
instituts per donar a conèixer els recursos i espais que el barri posa a disposició dels 
veïns i veïnes. 
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5.5 Comunicació i societat de la informació 

Cal capgirar les dinàmiques dels mitjans de comunicació, veient a la ciutadania com a 
copropietària i no com a client, perquè responguin prioritàriament a l’objectiu de 
promoure el pensament crític i el debat lliure i plural d’idees. 

És imprescindible que es comparteixin i s'apliquin de manera rigorosa els principis i els 
valors que es recullen en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, 
impulsat pel laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Proposem: 

● Treballar per a una informació pública de qualitat que reforci la visibilitat de la 
feina feta pel teixit social i entitats de Viladecans, atorgant-los el protagonisme 
que es mereixen. Per això obrirem la web i la revista municipal a la ciutadania, amb 
continguts participatius fets per la gent i per a la gent, que doni veu a les 
associacions, entitats i gent de la ciutat. 

● Garantir que la revista d’informació municipal se sustenti en els principis d’ètica, 
equitat, pluralitat i independència. 

● Donar suport a l’emprenedoria en el sector per contribuir a augmentar la 
diversitat de l'oferta i apostar per noves fórmules empresarials i de gestió, com les 
cooperatives de periodistes i persones usuàries i els sistemes de finançament mixt 
via micromecenatge. 

● Fomentar els mitjans socials i comunitaris i els dels col·lectius que vulguin 
constituir i gestionar mitjans de comunicació propis per qualsevol de les 
plataformes existents. 

Societat de la informació 

Cal democratitzar la propietat de les dades i la intel·ligència artificial, i passar del model 
extractivista, de benefici privat exclusiu per part de les empreses, a un model de dades 
comunes o data commons, un model jurídic i econòmic diferent del que ofereixen les 
grans empreses tecnològiques privades, que generaria resultats beneficiosos per la 
ciutadania i el teixit econòmic local. 

Proposem 

● Invertirem en serveis de programari lliure i de codi obert. Tots els continguts 
creats des de les administracions o finançats amb fons públics han de passar al 
domini públic i ser publicats en llicències lliures (copyleft). 

● Continuar desenvolupant l'Administració Electrònica, incrementar el nombre de 
tràmits que es puguin dur a terme de manera no presencial, així com reforçar les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació en els dispositius mòbils i 
tauletes. 
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● Combatre la fractura digital i impulsar iniciatives orientades a l’accés amb igualtat 
d’oportunitats per a totes les persones. 

● Fomentar el desplegament de les xarxes de wifi municipal en els equipaments i 
amb punts d’accés situats a la via pública, amb l’acord i el suport de les xarxes de 
wifi lliure. 

 

5.6 Solidaritat, cooperació i justícia global 

Viladecans és una ciutat dialogant, cívica i amb valors solidaris. És imprescindible 
connectar els diversos teixits socials, i la millor manera de fer-ho és apel·lant a la 
solidaritat com a principi de la nostra comunitat. Hem d’aconseguir que la nostra 
ciutat se senti orgullosa i sigui un exemple de col·laboració per part de l’administració i 
la ciutadania. 

Proposem: 

● Fomentar programes de col·laboració, voluntariat i suport entre la ciutadania. 
Dedicar més recursos a la formació i sensibilització per a incrementar el nombre de 
persones que realitzen voluntariat i s’impliquen en les entitats. 

● Defensar el civisme actiu com a model de relació ciutadana, avançar en la pau 
quotidiana, en la resolució pacífica de conflictes i potenciar el paper preventiu 
d'agents cívics, policia i mediadors a través d'un treball conjunt, amb participació de 
la ciutadania. 

● Potenciar programes de mediació social i resolució de conflictes entre persones, 
entitats i als barris on es detectin problemes d'exclusió, segregació o conflictes de 
convivència veïnal. 

 
Una ciutat implicada en la cooperació internacional, la pau i els Drets Humans 
 
Malgrat que les diferents lleis en matèria de cooperació reconeixen el paper dels 
municipis i els ens locals dins el mapa de la cooperació internacional, aquesta política ha 
estat greument qüestionada en els darrers anys. Ens cal posar la mirada en la promoció i 
defensa dels DDHH, l’assumpció a escala municipal dels compromisos presents a 
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i la coherència de polítiques pel 
desenvolupament (CPD). Per això: 
 
● Reforçarem el paper d’entitats i particulars amb el Viladecans Solidària. 

● Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara 
voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia 
social, l’enfocament en drets humans, la perspectiva de gènere i els processos 
de pau i de drets humans. 
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● Donarem suport al teixit social. Treballarem per difondre els seus esforços, 
mitjançant exposicions, conferències, fires, tallers per tal que la ciutadania conegui 
el millor possible la tasca desenvolupada per les ONG’s. 

● Enfortirem la cooperació entre el nostre municipi i altres administracions: si els 
esforços dels municipis es posen en comú amb altres ajuntaments, mitjançant el 
Fons Català de Cooperació, o iniciatives bilaterals, les possibilitats d’impacte es 
multipliquen. 

● Enfortirem la nostra participació en la Xarxa de ciutats refugi.  Establirem 
projectes de cooperació amb ciutats i projectes d’acollida als principals països 
d’acollida de persones refugiades. 

 

 


