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El 2015, Decidim Vila-seca es va presentar a les eleccions municipals del nostre municipi com una
candidatura jove, amb il·lusió i ganes de treballar per transformar el poble. 4 anys després,
aquesta voluntat segueix intacta, però amb una nova perspectiva gràcies a l’experiència adquirida
durant el darrer mandat i a la incorporació a la llista de noves persones procedents de diferents
àmbits de la vida municipal. Tot això ens ha ajudat a conèixer molt millor Vila-seca, a tenir cada
vegada més clares tant les mancances del nostre poble com les seves oportunitats, i, finalment, a
plantejar solucions innovadores als reptes que ens trobem al davant.
Així doncs, aquest coneixement ens ha portat a traçar un mapa de com volem que sigui la Vila-seca
del futur: una Vila-seca orgullosa de la seva diversitat, inclusiva, amb un marcat i modern caràcter
propi i en què conceptes com la justícia social, el feminisme o l’atenció a la diversitat no siguin
idees buides, sinó la base a partir de la qual treballar per a una societat veritablement
cohesionada, amb un fort sentiment de pertinença, en què tots els vila-secans i vila-secanes se
sentin part d’una comunitat que els té en compte.
Tot això ha desembocat en les 256 propostes del programa electoral que us presentem aquí,
resultat d’un treball col·lectiu, no només dels membres del grup municipal, sinó també d’altres
persones que s’han posat en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar els seus suggeriments i a
les quals volem agrair la confiança. Aquest programa electoral, doncs, vol ser un reflex de la
nostra manera de fer, en què fugim de personalismes per apostar per una democràcia plural i
participativa, entenent el municipalisme com a motor de transformació social i com una de les
principals eines de construcció d’un nou país.
D’aquesta manera, les propostes del programa electoral de Decidim Vila-seca s’han plantejat
d’una manera transversal, tant pel què fa a la temàtica, amb punts dedicats a l’activitat econòmica,
l’urbanisme, el medi ambient, la mobilitat, l’acció social, la participació ciutadana, l’acció cultural,
l’associacionisme i l’esport, com als diferents col·lectius als quals van adreçats, ja que l’objectiu
principal de Decidim Vila-seca, al cap i a la fi, és que tots els vila-secans i vila-secanes, sense
excepció, tinguin una vida millor.
Us convidem, doncs, a donar un cop d’ull a aquestes 256 propostes i també a debatre-les, a fervos-les vostres, a decidir entre tots i totes com volem que sigui la Vila-seca del futur. Perquè Ara
Sí, Decidim Vila-seca.
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1 ACTIVITAT ECONÒMICA

4
Gestió econòmica i Hisenda
1. Impulsar una gestió municipal més transparent perquè tots els ciutadans del
municipi puguin tenir accés al que s’està fent al seu municipi
2. Promoure una gestió municipal més simple on els tràmits es puguin fer de forma
ràpida i a través d’aplicacions electròniques
3. Buscar l’excel·lència en la gestió municipal amb la implementació de noves
polítiques de contractació públiques amb criteris ètics i socials.
4. Impulsar un pla de bonificacions en alguns dels impostos locals per tal d’assolir uns
impostos més socials.
5. Reducció de 5 a 2 les zones per cobrament de l’Impost d’Activitats Econòmiques,
maximitzant-ne la recaptació a fi que aquest ingressos es puguin revertir en la
indústria i fer-la més sostenible.
6. Assegurar-se que els diners obtinguts d’impostos municipals reverteixin en millorar
el benestar de les persones del municipi i no acabin emmagatzemats en un compte
bancari.
7. Utilitzar part del superàvit municipal en incrementar les dotacions pressupostàries
a través de subvencions en àrees crítiques com l’accés a l’habitatge o ajuts socials.
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Turisme, indústria i promoció econòmica
8. Facilitar la transició del model turístic actual cap a un turisme de qualitat i més
sostenible a llarg termini.
9. Promoure l’excel·lència, qualitat i formació en el sector de l'hostaleria i restauració,
obtenint per al municipi el Segell d’Excel·lència Turística.
10.Creació de convenis entre la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament de Vila-seca i la
Patronal del Sector Turístic per donar més visibilitat i accés al catàleg de cursos
gratuïts que s’hi ofereixen.
11.Impulsar unes platges 2.0 de més qualitat, més netes, segures i amb més serveis
com ara dutxes i accés de Wi-fi.
12.Modificació de la normativa i dels usos que regulen les guinguetes de la platja, per
tal de millorar-ne el servei i modernitzar-les.
13.Promoure la indústria del coneixement, reforçant els vincles entre la universitat i el
teixit industrial del nostre territori.
14.Impulsar la creació d’un Hub industrial 2.0 en el nostre municipi
15.Facilitar als autònoms i emprenedors a un espai de coworking on desenvolupar les
seves activitats en una infraestructura més competitiva i que esdevingui un espai de
negocis, innovació i col·laboració.
16.Incentivar l’emprenedoria al municipi amb beques i ajuts als millors projectes que
es basin en promoure l’economia sostenible i solidària.
17.Acompanyar i incentivar la reconversió de la nostra indústria local cap a una
indústria més sostenible i menys contaminant, especialment aquella que es dedica
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a la producció de productes plàstics.

DECIDIM VILA-SECA – AM

2019-2023

6
Comerç, consum i agricultura
18.Estudi tècnic i de mercat sobre la revitalització, canvi d’enfocament i/o adequació a
nous usos del Mercat Municipal, pensat com un espai modern que combini el
comerç de proximitat, la gastronomia de qualitat i les actuacions musicals en viu.
19.Promoure el projecte Botigues 2.0, en què s’hi puguin adherir tots els petits negocis
del municipi i que els ajudi a donar visibilitat als seus productes en els entorns
digitals com xarxes socials o plataformes de compra electrònica.
20.Reforçar l’àrea d’assessorament empresarial del municipi per tal d’oferir
l’acompanyament necessari a tots projectes des de l’idea de negoci fins al
seguiment i assessorament pels negocis actius.
21.Ajudar el sector primari tant afectat per la competència de productes de fora UE i de
la pressió de preus dels majoristes amb una subvenció de l’IBI.
22.Promoure un Banc de Terres al municipi, evitant l’abandonament dels terrenys i
donant-los continuïtat fent-los accessibles als veïns del municipi que vulguin
dedicar-se a explotar-los.
23.Promoure ajuts al sector primari per facilitar a aquells que ho vulguin la transició
cap a la producció ecològica.
24.Prendre part activa en els futurs plans d’infraestructures del nostre territori per
minimitzar l’impacte que aquestes tenen en les explotacions agràries del municipi.
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Formació i ocupació
25.Crear convenis entre empresa i municipi on es detectin les necessitats laborals i es
puguin oferir cursos formatius adequats a aquestes necessitats a qui ho sol·liciti.
26.Promoure polítiques d’ajuts a les empreses locals que incentivin la contractació
entre els col·lectius amb diversitat funcional per aturar-ne la discriminació en
l’accés al món laboral.
27.Creació d’un programa de beques als instituts del municipi per a aquells alumnes
que tinguin previst estudiar algunes de les carreres que s’ofereixen al campus de la
URV de Vila-seca.
28.Obertura d’una Antena del Coneixement de la URV a Vila-seca, per tal d’acostar
l’activitat de la universitat a tota la població.
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2 URBANISME, MEDI AMBIENT
I MOBILITAT

8
Urbanisme
29.Ampliació de la xarxa de carrils bici i de vianants, i connexió dels diversos trams de
la xarxa actual per tal de facilitar la pràctica del ciclisme dins el nucli.
30.Millora de la connexió amb el barri de la Plana i adequació del Camí Fondo i del
Camí Mas de la Cuca, per tal de garantir-ne la seguretat per a vianants i vehicles.
31.Estudi d’una nova solució per al pas de persones des del barri del Colomí cap al
Polígon l’Estació que en garanteixi la seguretat.
32.Replantejar l’urbanisme de la façana marítima de la Pineda, amb una modernització
del Passeig Marítim i una peatonalització de l’Avinguda Pau Casals.
33.Estudiar la prolongació de la Via Màxima més enllà del Carrer de Violant d’Hongria i
fins a connectar amb els polígons l’Alba i de l’Estació.
34.Ampliació i urbanització de l’aparcament de l’estació de trens, fins a connectar-lo
amb el carrer del Castellet, donant així una segona sortida per als vehicles.
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35.Estudiar una millor integració urbanística i/o paisatgística de la façana est del
Complex en relació al carrer de l’Estadi, en el procés d’urbanització del nou complex
Estadi Municipal.
36.Estudi en profunditat de l’actual nomenclàtor per tal d’introduir de forma
progressiva referències femenines en els noms dels carrers, places i espais públics.
37.Establiment del nom “1 d’octubre” per a algun carrer, plaça o espai públic, en
consideració de l’acord de plenari de gener de 2018, fins ara incomplert.
38.Creació d’una reserva agrària per tal de protegir l’actual zona agrícola.
39.Creació d’un hort municipal que generi ocupació i proporcioni recursos a entitats
com el banc d’aliments.
40.Manteniment adequat dels camins rurals més allunyats del nucli, sense necessitat
d’asfaltar-los, però facilitant un correcte trànsit als seus usuaris; especialment als
camins de la zona propera al Barranc de Mascalbó, zona de l’Aigüera d’Aigüesverds,
Camí de la Carretera Vella de Salou, Camí de Vinyols a Tarragona, Camí del Mas del
Blasi, Camí de les Comes d’Ulldemolins, Camí de la Canonja, etc.
41.Realització d’un cens toponímic dels camins rurals de Vila-seca i, en base a aquest
estudi, endegar un projecte per a la senyalització de tots aquests camins rurals; a
l’inici, final i cruïlla de tots ells; on s’hi indiqui nom del camí, partida i recorregut.
42.Elaboració i difusió d’un mapa rural de Vila-seca, que permeti la divulgació i
coneixement dels camins rurals i les partides de terra entre el veïnatge.
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Medi ambient i ecologia
43.Subvencionar la instal·lació d’energia solar tèrmica i altres sistemes d’energia
renovable per a les llars ja construïdes.
44.Bonificació per l’aplicació de mesures de control i correcció de desviacions de les
emissions efectuades per part de la indústria del municipi.
45.Implementació d’una xarxa de punts de càrrega elèctrica ràpida per a vehicles als
tres nuclis de població i adquisició del compromís institucional de crear punts de
càrrega nous en cada aparcament que es creï o s’adeqüi en el futur.
46.Promoure la reconversió progressiva de la flota de vehicles municipals cap a una
flota menys contaminant amb vehicles híbrids o elèctrics.
47.Realització d’un estudi per resoldre a mitjà i llarg termini el problema de l’erosió de
la platja de la Pineda, per tal de trobar una solució definitiva que eviti les extraccions
periòdiques de sorra del fons marí.
48.Realització d’un estudi independent de la qualitat de l’aire en el municipi i
instal·lació de mesuradors permanents.

Transport i mobilitat
49.Implementació d’un transport públic intraurbà (dins el nucli de Vila-seca), híbrid o
elèctric, que doni servei tot l’any entre els principals pols del nucli -CAP, Estadi,
Instituts, Conservatori, Nucli Antic- a preus socialment justos i de forma gratuïta per
a determinats col·lectius, com ara la gent gran i el jovent.
50.Implementació d’un transport públic internucli (que doni servei entre Vila-seca, la
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Pineda i la Plana) amb connexió amb la xarxa intraurbana, amb preus públics
socialment justos i integrant la xarxa anteriorment esmentada.
51.Construcció d’una estació d’autobusos, així com una ampliació de trajectes que
permeti la fàcil connexió amb la Pineda, la Plana, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils,
Aeroport de Reus i Estació del Camp.
52.Habilitar més zones d’aparcament gratuïtes, especialment properes al nucli antic,
que faciliten l’accés i revitalització d’aquest espai.
53.Millora de l’accés al Parc de la Torre d’en Dolça per als vianants que no usen el
pont sobre l’A7, considerant la alternativa d’accés des de l’Avinguda de l’Alcalde
Pere Molas.
54.Finalitzar el procés d’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers i en els
edificis municipals, així com també facilitar-ho en els accessos als comerços.
55.Estudi i millora de la seguretat viària del Camí de Cambrils.
56.Aplicació de les mesures recomanades en l’Estudi de Seguretat Viària de Vila-seca
de l’any 2016.
57.Sol·licitud de construcció d’un pont sobre la C-14 que permeti la connexió dels dos
trams del Camí Vell de Riudoms i un accés directe a la zona nord-oest del terme.
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58.Instal·lació de passos de vianants il·luminats de forma intel·ligent en aquells punts
crítics per a la seguretat viària dels vianants.
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Seguretat ciutadana, protecció civil i emergències
59.Construcció d’una nova comissaria per a la Policia Local en una ubicació accessible
i segura, amb espai suficient i adient per a la flota de vehicles del cos.
60.Increment de la plantilla de funcionaris de la Policia Local, per tal de situar-nos als
estàndards recomanats.
61.Realització d’un estudi en profunditat de la seguretat a les zones rurals, que
permeti prevenir futures actuacions.
62.Implementació d’un sistema de comunicació directa entre els pagesos i la Policia
Local, que permeti la seva localització immediata en cas d’emergència.
63.Creació d’una plaça de funcionari públic municipal per a la incorporació immediata
d’un tècnic local expert en seguretat.
64.Elaborar un Pla Local de Seguretat d’acord amb el que estableix la Llei 4/2003, de 7
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
65.Estudi de la necessitat d’implantar un Parc de Bombers a Vila-seca que cobreixi
Vila-seca, La Pineda i Salou, especialment en època estival.
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Infraestructures, logística i serveis generals
66.Construcció d’una estació d’autobusos, així com una ampliació de trajectes que
permeti la fàcil connexió amb la Pineda, la Plana, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils,
Aeroport de Reus i Estació del Camp.

DECIDIM VILA-SECA – AM

2019-2023

67.Creació d’una xarxa municipal de Wi-Fi pública de lliure accés des de determinades
places i/o parcs, especialment al nucli antic, amb cobertura les 24h.
68.Ampliació de l’actual horari de servei de la xarxa wi-fi pública dels edificis
municipals per tal que funcioni les 24h.
69.Sol·licitar a ADIF una pantalla sonora entre l’Avinguda Ramon d’Olzina i l’estació, i
entre la Canaleta i l’estació; que redueixi l’afectació sonora sobre les vivendes dels
barris del Colomí i Nucli Antic, i que previngui el creuament de vies a nivell per part
de la gent que creua al Polígon l’Alba.
70.Sol·licitar a les companyies de serveis telefònics la resolució de l’actual problema
de cobertura mòbil en determinades zones del municipi.
71.Ubicació de lavabos públics amb sistema d’autorentat en diverses zones del
municipi.
72.Instal·lació de més papereres al nucli de Vila-seca.
73.Instal·lació de punts de connexió elèctrica soterrats, integrats en el paviment actual
de les places i punts on habitualment s’hi realitzen esdeveniments de caràcter
públic i festiu; que permetin evitar l’actual muntatge de quadres elèctrics
provisionals a l’entorn d’aquests espais.
74.Lloguer o compra de nou enllumenat nadalenc per al nucli de Vila-seca.
75.Estudi de la necessitat de disposar d’un nou vehicle de recollida de residus o d’una
adaptació dels actuals, per tal de fer possible la recollida dins el nucli antic sense
que aquesta tingui afectacions sobre el paviment.
76.Modificació de l’horari de recollida de brossa per tal que afecti mínimament el
trànsit urbà, especialment a les hores puntes de trànsit.
77.Reinstaurar la recollida de residus selectiva en el nucli antic, sigui per mitjà de la
modificació dels actuals contenidors o dels camions que n’efectuen la recollida.
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Aigua
78.Realització d’una auditoria de la Mancomunitat de Recursos Hídrics de Vila-seca i
Salou, així com de l’actual empresa concessionària (Sorea).
79.Estudi de la municipalització de l’aigua per tal de recuperar la sobirania local sobre
aquest bé de consum bàsic.
80.Major i millor estratificació dels trams de la factura de l’aigua, per tal que la gent
pagui només per l’aigua que consumeix. Així, s’aconsegueix penalitzar el
malbaratament i impulsar l’estalvi de l’aigua de boca.
81.Implantació de més fonts d’aigua potable, especialment a les zones esportives i
concorregudes
82.Impulsar un acord supramunicipal per tal de protegir l’aqüífer del Camp de
Tarragona, mitjançant la reducció del consum públic i privat d’aigua de pous.
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Parcs, jardins i espais protegits
83.Preservar els camins del Parc de la Torre d’en Dolça sense asfaltar, a diferència del
que preveu el pla de millora de l’Estadi Municipal de l’actual Govern.
84.Establiment d’una zona de pícnic a la zona compresa entre el Raval de la Mar i el
vial de servei.
DECIDIM VILA-SECA – AM

2019-2023

85.Remodelació completa del Parc de l’Hort d’en Pep i integració dels diversos espais
de l’illa compresa entre els carrers Galceran de Pinós, Hort del Pep, Tenor Josep
Forasté i Josep Anselm Clavé.
86.Plantació de nou arbrat que proporcioni ombra a les places i carrers del municipi i
reducció dels arbres que actualment generen excessiva brutícia.
87.Creació d’un Hide (punt d’amagatall i observació d’aus) al Parc de la Torre d’en
Dolça.
88.Estudi del control de deposicions d’animals domèstics censats, per mitjà del seu
estudi genètic.
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Serveis funeraris i de culte
89.Creació d’una sala de cerimònies funeràries aconfessionals annexa a l’actual
tanatori.
90.Construcció d’un crematori.
91.Regulació per mitjà d’ordenança municipal de les cerimònies funeràries civils.
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3 ACCIÓ SOCIAL
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Educació
92.Realitzar un estudi per detectar les necessitats de millora dels equipaments
educatius.
93.Ampliar l’oferta d'estudis postobligatoris, comptant també amb els alumnes amb
necessitats especials.
94.Assegurar la implementació de l'Escola Oficial d’Idiomes.
95.Dotar de vetlladors per a alumnes amb necessitats especials a les llars municipals i
en hores d'acollida i menjador escolar, sempre que sigui necessari.
96.Participar activament en els Consells Escolars de Centre com a lloc privilegiat per
copsar les necessitats de la comunitat educativa, assegurant-hi la presència de
representants de tots els partits polítics presents al consistori.
97.Potenciar el Consell Escolar Municipal en compliment del reglament.
98.Mantenir reunions periòdiques amb el Departament d’Educació per estudiar i
planificar necessitats/ taula de planificació.
99.Afavorir debat sobre la jornada continuada en els centres educatius.
100.Suport a la xarxa d'AMPAS, creant un espaiu col.lectiu de treball i ampliant-ne
l’abast d'actuació a clubs esportius, centres cívics, biblioteca, esplai, per facilitar la
gestió pròpia de les activitats segons les necessitats.
101.Actualitzar el protocol d'absentisme, potenciant la figura del tècnic d'absentisme.
102.Continuar amb el projecte de l'Aula 15, adequant-lo a les necessitats dels usuaris.
103.Ampliar l'oferta de cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística.
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104.Recuperar el servei municipal de Centre Obert com un espai de lleure educatiu per
a tots els infants i adolescents del municipi.
105.Ampliar l’horari i les activitats de la ludoteca.
106.Promoure activitats extraescolars als instituts, repàs i aules d'estudi amb accés a
Internet.
107.Adequar les places de llars d'infants municipals a les necessitats reals, ampliant
els criteris de bonificacions i rebaixant el topall econòmic per accedir-hi.
108.Potenciar el Pla Educatiu d’Entorn d'acord amb els seus objectius: contribuir a la
cohesió social mitjançant l'equitat, l'educació intercultural, el foment de la
convivència i l'ús de la llengua catalana, consensuat a partir de les necessitats i
interessos de la comunitat educativa.
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Acció social
109.Dur a terme un estudi de vulnerabilitat general del municipi
110.Crear un Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies amb atenció al
municipi, en què s’hi realitzin cursos de parentalitat positiva, consultes familiars,
etc.
111.Municipalització dels serveis socials i del Servei d’Atenció al Domicili.
112.Implementar bonificacions per a activitats extraescolars, també als caps de
setmana, i per a l’hora d'acollida.
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113.Ampliar les bases d'ajuts d'urgència, atenent totes les dimensions vitals de
persones i famílies.Augmentar els pisos d'emergència social,
114.Creació d’un servei d'acompanyament en processos de denúncia de violència
masclista i d’una taula de coordinació contra la violència masclista.
115.Crear una borsa de treball i/o voluntariat per a donar resposta necessitats
personals i/o familiars.
116.Garantir el dret d'empadronament amb revisions periòdiques.
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Salut
117.Creació d'un segell de qualitat que certifiqui la formació en al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries per als establiments de restauració
118.Formació en Reanimació Cardiopulmonar (RCP) als centres educatius i per als
treballadors municipals
119.Ampliar els punts de Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) a tot el municipi
120.Creació d'un equip d'atenció en situacions de dol
121.Potenciar el Consell de Salut com a espai privilegiat per a conèixer les necessitats
del municipi en aquest àmbit i promoure de forma coordinada les actuacions
necessàries.
122.Fer una Guia del CAP per conèixer l'oferta dels serveis de salut que hi ha al
municipi
123.Revisió del conveni del CAP per ampliar els serveis i especialitats: logopèdia,
pediatria en atenció continuada, etc.
DECIDIM VILA-SECA – AM

2019-2023

124.Reversió de privatitzacions, externalitzacions i/o gestió privada de serveis de salut.
125.Creació a mitjà - llarg termini d'un centre sociosanitari. Mentre no sigui possible,
dotar les places existents a la Residència amb els professionals necessaris
126.Revisió dels convenis i de l'externalització de la residència municipal, amb criteris
tècnics i socials.
127.Fomentar l'atenció sanitària a domicili per a persones amb dificultats de mobilitat.
128.Millorar la comunicació entre els pacients i l'equip sanitari, potenciant un canal de
xat, grups de suport virtuals i espais de trobada entre els propis pacients.
129.Fomentar espais de trobada entre els centres educatius i el CAP, preferentment a
partir del Consell de Salut, per a trametre informació sobre problemes de salut que
es poden trobar habitualment als centres (al·lèrgies, intoleràncies, addicions…) i
formació en la prevenció.
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Gent gran
130.Creació d’un cens de la gent gran que viu sola i implementar un projecte de
seguiment.
131.Fomentar la relació intergeneracional i l'acompanyament creant una borsa de
voluntariat municipal, acords amb associacions, gent aturada…
132.Ampliar el servei de teleassistència, en especial a aquells llocs del municipi on no
hi ha cobertura telefònica per a cobrir el servei a nivell privat
133.Crear un Consell de la Gent Gran.
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Polítiques d’igualtat i feminisme
134.Crear una Regidoria d'Igualtat
135.Elaborar un Pla Municipal d’Igualtat i LGTBI+
136.Creació d'una Comissió d'Igualtat, responsable d'assegurar la implementació,
seguiment i avaluació del Pla d'igualtat
137.Incorporar la perspectiva feminista al Pla urbanístic municipal.
138.Crear un canal de denúncies i queixes, derivades de la no acceptació de la
diferència, amb garantia de confidencialitat, per a qualsevol habitant del municipi.
139.Promoure la formació en coeducació i LGTBI+ en els centres educatius.
140.Incorporar la visió de gènere de forma transversal en les diferents àrees de
l’Ajuntament.
141.Recolzar les accions d'associacions feministes del municipi.
142.Treure la simbologia binària home/dona de tots els serveis municipals.

Acollida i diversitat
143.Pla d'acollida als nouvinguts que garanteixi l'accés als serveis bàsics i
l'acompanyament durant el temps necessari per a incloure'ls en la vida municipal.
144.Creació d'espais d'acollida i intercanvi cultural (costums, gastronomia…)
145.Creació d’un Consell Local Intercultural
146.Disposar d'un tècnic d'integració intercultural a l'Ajuntament.
147.Fomentar les parelles lingüístiques, com a metodologia d'aprenentatge col·lectiu,
de les llengües que es parlen al municipi.
148.Proposem ser municipi d’acollida per a refugiats.
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Diversitat funcional
149.Fomentar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, prèvia detecció
de necessitats.
150.Promoure activitats de lleure i esport per a la població amb diversitat funcional,
amb un servei de monitoratge adient.
151.Adaptació dels edificis i espais públics i de la informació institucional bàsica a les
diverses funcionalitats (manca de visió, d'audició, mobilitat, etc.)
152.Facilitar el transport al CAP per a les persones amb dificultats de mobilitat
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Habitatge
153.Estudiar la possibilitat de fer una borsa d'habitatge per als joves, amb preus
accessibles
154.Augment del nombre de pisos de protecció oficial, tant de venda com de lloguer.
155.Crear un Cens d'habitatges buits, establint la possibilitat de penalitzacions
econòmiques als propietaris que es neguin a què estiguin ocupats, per tal d’afavorirne el lloguer a preus assequibles.
156.Campanya de prevenció de pobresa energètica
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Infància i joventut
157.Incorporació d’un tècnic de joventut en la plantilla de treballadors municipals.
158.Creació d'un Consell Local de Joventut.
159.Implementació del Consell Municipal d'Infants, amb l’objectiu de promoure la
participació i la formació per a la ciutadania des de la infància
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Relacions cíviques
160.Potenciar la creació d’una comissió amb la representació de tots els barris del
municipi per a treballar en xarxa i fomentar les relacions.
161.Crear la figura d’un mediador veïnal a nivell municipal per resoldre problemes de
relació entre el veïnat.
162.Potenciar el coneixement i la cura col·lectiva de l'entorn.
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4 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Participació ciutadana i democràcia activa
163.Crear mecanismes que garanteixin la possibilitat de presentar propostes
ciutadanes als plens, incloses en l’espai de precs i preguntes.
164.Impulsar l’organització de consultes populars no referendàries per a aquelles
qüestions més importants del municipi, amb un mecanisme legal que permeti que
qualsevol plataforma ciutadana pugui sol·licitar-ne la celebració.
165.Establir un reglament de participació ciutadana, consensuat amb la societat civil
vila-secana.
166.Impulsar uns pressupostos veritablement participatius, reservant-ne una part a
finalitats solidàries.
167.Vetllar perquè les decisions preses des del consistori que puguin afectar a
col·lectius concrets tinguin en compte aquests col·lectius des del primer moment
en què es plantegin.
168.Garantir mecanismes perquè la ciutadania pugui avaluar l’acció de les seves
institucions.
169.Crear la figura del defensor municipal del poble.
170.Fer pedagogia per promoure la participació ciutadana en la vida política del
municipi.
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Transparència
171.Fer una valoració global del patrimoni personal de cada càrrec electe de Decidim
Vila-seca al principi i al final del mandat.
172.Limitar la durada dels càrrecs electes de Decidim Vila-seca a dos mandats
consecutius.
173.Garantir que a la web de l’Ajuntament es pugui accedir fàcilment a la següent
informació:
•

Totes les retribucions atribuïdes als membres electes del consistori.

•

Registre d’assistència i participació de tota la corporació municipal als plens.

•

Pressupostos més desglossats, indicant les empreses a les quals s’atorguen les
concessions dels serveis municipals.

•

Agenda pública d’actes d’alcalde i regidors.

•

Tota la documentació derivada dels plens, comissions de govern, votacions i les
futures propostes que podrà presentar la ciutadania.

174.Realitzar auditories dels comptes de l’Ajuntament, del compliment dels programes
electorals i del seguiment de l’execució de les mocions aprovades.
175.Garantir la igualtat d'oportunitats en la contractació.
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Relacions institucionals i comunicació
176.Impulsar una administració local basada en els valors republicans.
177.Obrir una Oficina d’Informació Ciutadana oberta al públic amb un horari
conciliador.
178.Impulsar una APP amb informació municipal.
179.Optimitzar les xarxes socials com a canal de comunicació amb l’Ajuntament.
180.Evitar que els representants públics utilitzin els mitjans informatius en benefici
propi, assegurant una informació independent.
181.Creació d’una emissora de ràdio municipal que informi de les notícies locals de
Vila-seca.
182.Acostar la informació municipal als tres nuclis de Vila-seca, amb actuacions com
panells informatius electrònics o un vehicle informatiu.
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Innovació digital i administració electrònica
183.Crear espais Wi-fi municipals, gratuïts i segurs.
184.Millorar la web de l'Ajuntament, fent-la més interactiva, completa i intuïtiva.
185.Crear una Oficina digital d'atenció a la ciutadania.
186.Augmentar el nombre de tràmits que es puguin realitzar a través de la seu
electrònica, intentant que progressivament es vagin equiparant amb el que es poden
fer de manera presencial.
187.Implementar la factura electrònica.
188.Aplicar mesures per disminuir l’ús del paper en l’administració local.
189.Utilitzar dades obertes, en un format àgil i no estàtic, substituint la documentació
escanejada o en PDF per altres formats que permetin el tractament de les dades
(CSV, XML, JSON, etc.).
190.Assegurar que des de l’Ajuntament es posin tots els mitjans per facilitar tant
l’accés a la informació com el seu ús.
191.Aplicar polítiques destinades a reduir la fractura digital als col·lectius amb risc
d’exclusió social.
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Governació, gestió interna i recursos humans
192.Aplicar una redistribució general de les tasques municipals per optimitzar els
serveis a les persones en tots els àmbits de l'Ajuntament.
193.Signar un conveni laboral amb els treballadors municipals abans d'1 any.
194.Invertir en recursos humans i materials per a una administració més àgil i
productiva.
195.Aplicar mesures concretes que afavoreixin la conciliació familiar dels treballadors
municipals.
196.Augmentar la gestió directa des del mateix Ajuntament, disminuint l’externalització
de serveis.
197.Realitzar una avaluació anual de riscos psicosocials entre els treballadors
municipals.
198.Incorporar un Pla d'Igualtat per tal d’assegurar que els treballadors i les
treballadores municipals tinguin les mateixes oportunitats.
199.Establir protocols per detectar i combatre qualsevol tipus d'assetjament (sexual,
laboral, etc).
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5 ACCIÓ CULTURAL,
ASSOCIACIONISME I ESPORTS
Cultura
200.Creació d'un Institut Municipal d'Acció Cultural, que inclogui la conversió i millora
del Patronat de Música actual. Aquest nou institut municipal es gestionarà de
manera autònoma i amb una dotació pressupostària independent i suficient, com a
ens responsable de la gestió i promoció de la cultura en general, en què, a més de
la música, s'hi inclourà la gestió transversal del patrimoni, la cultura, la història
local, l’associacionisme i les festivitats.
201.Transformació de la Biblioteca Municipal, adequant-la als temps actuals, amb
suficients espais de lectura i de serveis, sales d’estudi individuals i en grup, i els
mitjans tècnics adients.
202.Integrar les biblioteques escolars en la xarxa de biblioteques municipals, incloenthi la creació de la figura del bibliotecari escolar, que s'encarregui de la gestió
d'aquestes biblioteques escolars.
203.Increment de la plantilla professional de la biblioteca de cara a una ampliació de
l’horari d’atenció al públic.
204.Ampliació i millora de serveis dels punts de lectura de la Pineda i de la Plana.
205.Fomentar l'ampliació de l'oferta, la promoció i la formació de la dansa al municipi.
206.Garantir una programació estable i de qualitat de teatre en petit format.
207.Organitzar un cicle de cinema alternatiu, proposant l’activitat a les sales del
municipi que puguin acollir aquesta pràctica.
208.Mantenir i redefinir el FICVI, amb l’objectiu de singularitzar-lo respecte d’altres
festivals de curtmetratges similars que s’organitzen en poblacions properes.
209.Impulsar una programació estable d'espectacles familiars (música, teatre, dansa,
cinema...).
210.Facilitar, a través de convenis específics, que els veïns i veïnes amb diversitat
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funcional i/o risc d'exclusió social accedeixin a la programació cultural que es faci al
municipi.
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Música
211.Compromís per la millora de les condicions i els serveis de l'actual Escola de
Música i Conservatori.
212.Ampliar la formació musical a altres estils diferents de la música clàssica, com el
jazz o la música moderna. Aquesta ampliació també es donaria a través de tallers
destinats a obrir i enriquir la sensibilitat musical en totes les edats.
213.Creació de beques per a les matrícules de l'Escola de Música i Conservatori, amb
l'objectiu que els recursos econòmics de les famílies no siguin un impediment a
l'hora d'accedir a aquesta formació musical.
214.Recuperació de la Fira de la Música al Carrer.
215.Ampliar la programació musical a tots els nuclis del municipi perquè englobi tots
els seus estils i s’adreci a tota la població, fent especial esment al públic infantil i
juvenil, amb una programació continuada al llarg de tot l’any.
216.Facilitar l'accés d'aquesta programació musical a col·lectius amb risc d'exclusió
social i/o amb diversitat funcional, per tal de fomentar la integració i la cohesió
social d'aquests sectors de població.
217.Crear un catàleg de formacions musicals i solistes del municipi, de tots els estils
musicals, prioritzant-ne la contractació en esdeveniments i festes locals i
promocionant-ne els participants dins i fora del municipi.
218.Proposar un canvi en les ordenances municipals perquè es permetessin els
concerts en viu en els bars i cafeteries de Vila-seca, amb una regulació molt
específica que garanteixi el descans dels veïns.
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Associacionisme cultural
219.Creació d'un casal d'entitats; un espai físic destinat a l’associacionisme cultural,
amb espais dedicats a reunió, activitat, conferència i agrupació d’entitats culturals,
grups d’acció o grups de persones, adequant-los a les necessitats de cadascuna
d’elles.
220.Creació del Consell Local d’Entitats, depenent de l'IMAC.
221.Fomentar i facilitar la creació d'espais associatius que representin les diferents
comunitats d'origen estranger de Vila-seca, representats al mateix Consell Local
d'Entitats, per tal de visibilitzar aquests col·lectius i promoure'n la integració.
222.Establiment d’una oficina o punt de suport i acompanyament tècnic a les entitats
culturals del poble, en termes de gestió econòmica i administrativa, depenent també
de l'IMAC.
223.Convocar una taula de treball amb les societats recreatives històriques de Vilaseca amb l’objectiu d’establir actuacions per garantir-ne la supervivència, creant un
espai de diàleg directe on es posin de manifest necessitats i oportunitats respecte el
futur d’aquestes entitats.
224.Foment de les activitats per donar a conèixer la realitat de les entitats culturals i
els seus espais a la resta de la ciutadania, com el Dia de l’Associacionisme Cultural
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o les jornades de Viu el Seguici amb els Cinc Sentits.
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Festes i esdeveniments
225.Creació d'una Comissió de Festes, depenent de l'IMAC i integrada per
representants de diferents entitats de Vila-seca, que actuï d’acord amb un
reglament propi.
226.Creació d'un catàleg d'elements festius singulars de Vila-seca, començant per la
Festa dels Reis, amb l'objectiu no només de protegir-los sinó també de consolidarlos.
227.Potenciar la Festa de Sant Jordi, amb la participació de les entitats culturals del
municipi, per tal de fomentar i fer créixer la sensibilitat pel món literari entre la
població.
228.Potenciar i facilitar les activitats festives i culturals promogudes per part de les
entitats vila-secanes i defugir l’actual model de contractació d’espectacles, que ens
ofereix unes festes amb poca activitat i un alt cost.
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Memòria Històrica
229.Crear la Comissió per la Memòria Històrica, depenent també de l’IMAC, amb
presència tant de l’Ajuntament com de l’associacionisme social i cultural vila-secà.
230.Establir un pla d’actuacions concretes per a donar a conèixer la història antiga i
recent de Vila-seca, amb l’objectiu d’augmentar el sentiment de pertinença de la
població i, d’aquesta manera, millorar-ne la cohesió social.
231.Promoció i difusió del projecte Banc d’ADN per tal d’afavorir la identificació de
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persones desaparegudes durant la Guerra Civil, oferint assessorament i
acompanyament a tots els vila-secans i vila-secanes que estiguin buscant els seus
familiars desapareguts.
232.Crear un memorial en record de les víctimes civils dels bombardejos feixistes
durant la Guerra Civil a Vila-seca.
233.Eliminació de les plaques i referències franquistes que encara resten a dia d’avui a
Vila-seca.
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Patrimoni
234.Creació d’un catàleg de Béns Culturals d’Interès Local, amb l’objectiu de
preservar-los i donar-los a conèixer per tal de posar-los en valor.
235.Protegir els actes o esdeveniments culturals i festius realitzats per la xarxa
associativa de Vila-seca que representen un bé patrimonial immaterial d’especial
interès, amb la intenció de fomentar-ne la participació, la seva preservació i una
difusió adequada.
236.Organització de visites guiades al patrimoni vila-secà, en activitats com les
Jornades Europees de Patrimoni i d’altres que permetin l’accés a elements
patrimonials desconeguts del municipi, per tal de donar-lo a conèixer a tota la
població.
237.Creació d’una plaça de Tècnic Superior en Arxivística per a l’Arxiu Municipal, tal i
com obliguen els articles 21 i 22 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i
documents, de la Generalitat de Catalunya.
238.Remodelació de l’Arxiu Municipal, amb l’objectiu d’adequar-ne les instal·lacions i
els serveis per a una millor preservació documental i difusió dels fons custodiats.
239.Realitzar una campanya de recuperació de patrimoni documental en associacions,
empreses i famílies vila-secanes.
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Esports i activitat física
240.Creació del Consell d'Entitats Esportives, integrat per les entitats i clubs de l’àmbit
esportiu, i amb la participació del Regidor d’Esports i dels tècnics municipals
d’esports. Aquest consell tindria com a objectiu l'assessorament a la Regidoria
d'Esports perquè vetlli per les necessitats de les entitats esportives vila-secanes,
millorant-ne el rendiment, i pel foment de l'esport i l'activitat física en general al
municipi.
241.Increment de l’àrea d’esports de l’Ajuntament, ampliant-la també a l'àmbit de
l'activitat física i dotant-la dels recursos humans i econòmics necessaris, per tal que
es puguin promoure i facilitar activitats esportives al llarg de l’any i durant les festes
majors, vinculades sempre a la decisió del Consell d'Entitats Esportives, i
destinades a la promoció de la pràctica esportiva i de l’activitat física en general,
amb especial atenció a la infància, a les dones, a la gent gran i a les persones amb
diversitat funcional.
242.Augment de les subvencions per al foment de l'esport base com a escola de valors
necessària per a la cohesió social, la integració i el creixement individual.
243.Potenciar la formació municipal de monitoratge esportiu, d'una manera
transversal i aplicant-hi estàndards de qualitat, i crear una borsa de treball i/o de
pràctiques per a aquest monitoratge.
244.Proposta al Consell d'Entitats Esportives de la construcció d’un Pavelló Polilleuger
ubicat a l’entorn de l’actual Pavelló Municipal d’Esports, especialment indicat per
als esports d’equip i d’interior.
245.Establiment d’un horari, calendari i preu públic per a l’ús privat puntual del
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Polilleuger, per tal d’afavorir la pràctica esportiva d’esports com el basquetbol,
l’handbol, l’hoquei, el futbol sala, el voleibol, el bàdminton i altres esports d’equip;
per part de persones no vinculades directament a un club del municipi.
246.Tancament lleuger de l’actual coberta de la pista annexa al Pavelló Municipal
d’Esports.
247.Replantejament i execució del projecte de remodelació integral del complex Estadi
Municipal, fent-ne partícip el Consell d'Entitats Esportives, que serà l'encarregat
d'indicar les necessitats d'aquestes entitats.
248.Reubicació de les instal·lacions esportives necessàries per al Club de Ciclisme en
el mateix complex de l'Estadi Municipal o a l’entorn dels pavellons esportius,
seguint les recomanacions del Consell d'Entitats Esportives i evitant l’aplicació
d’asfalt en zones del Parc de la Torre d’en Dolça, segons previst per l’actual Equip
de Govern.
249.Estudi de la possible cobertura lleugera i sense tancament vertical de l’actual pista
del Colomí, ubicada al Carrer Tenor Josep Forasté; i de l’adequació normativa i de
seguretat de l’accés a la mateixa pista, així com de l’adequació de la pista a la
pràctica de diversos esports de carrer.
250.Reubicació en un espai més proper al nucli de Vila-seca del complex Skate Park.
251.Estudiar la viabilitat d'un possible rescat de la concessió privada de l’ús i
explotació de les Piscines Municipals de Vila-seca.
252.Elaborar un mapa de zones recomanades per a la pràctica de l’activitat física
individual, connectant els actuals carrils bici amb possibles carrils per a corredors i
espais diàfans adequats per a córrer, patinar o fer ciclisme, incorporant-hi
suficients fonts d’aigua potable.
253.Crear un espai de salut en què s'hi duguin a terme diferents activitats relacionades
amb el benestar i la salut de la població (ioga, mindfulness, manteniment físic de la
gent gran, psicomotricitat...), coordinada amb els serveis de salut i de serveis
socials del municipi.
254.Obertura de les instal·lacions esportives de carrer de les escoles , amb un sistema
rotatiu d’obertura municipal supervisada.
255.Obrir espais esportius d'estiu, amb monitors i material d'esport, obert a tots els
infants i adolescents de Vila-seca, per tal de fomentar l'activitat física i combatre el
sedentarisme.
256.Recuperar les Olimpíades Escolars, amb l'objectiu de fomentar la cohesió social i
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els valors de l'esport entre els infants i els adolescents del municipi.
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