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ÀMBIT ECONÒMIC

1. PROMOCIÓ DE CIUTAT I INFRAESTRUCTURES

PROPOSTES ESTRUCTURALS, ORGANITZATIVES I DE PROMOCIÓ DE CIUTAT

1._(CIU) Elaboració d'un pla estratègic.
Per començar a parlar i dissenyar propostes de promoció de ciutat i reactivació 
econòmica, necessitem dades reals i no informació subjectiva, basada en 
percepcions i criteris personals. I per tant, considerem que necessitem establir el 
marc o protocol d'actuació, que defineixi una línia clara de treball i les actuacions 
prioritàries en els diversos sectors.
En definitiva, necessitem elaborar un pla estratègic de ciutat com a eina de treball 
eficaç per a prendre decisions importants, tant a nivell econòmic com humà. Ja que 
més que mai, som conscients de la situació econòmica actual, i la importància de fer
una anàlisi de la nostra realitat, amb les nostres debilitats i les nostres fortaleses, 
per trobar on, com a col·lectiu, tenim les oportunitats que ens poden fer avançar cap
al futur.

Un futur, on puguem impulsar l'economia, lluitar contra la crisi econòmica, reduir 
l'atur, protegir l'estat del benestar i oferir una millor qualitat de vida als nostres 
conciutadans.

2._(CIU) Campanya viral per captar inversions empresarials i promocionar la 
ciutat de Valls.
Actualment, una gran part de les inversions estrangeres a Catalunya són 
gestionades per l'agència de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ10. On a través de 
l'àrea de localització industrial, assessoren i proposen ubicacions a les diverses 
empreses que es volen instal·lar a Catalunya.
L'ajuntament de Valls, manté relacions fluides amb ACCIÓ10, i aquesta coneix tot el 
que Valls ofereix per a noves inversions. Des de la disponibilitat de sol, el cost “0”, 
les possibilitats de formació, etc.

Tot i així, per diferenciar-nos de la resta de poblacions que també aspiren a captar 
noves inversions, creiem que cal actualitzar la documentació promocional i el catàleg
de serveis per entregar a les empreses i a la pròpia agència. I a més, creiem que és 
necessari disposar de material audiovisual, com un vídeo promocional.
El vídeo, es podria elaborar establint un acord amb alguna escola o facultat, per 

     

 

   



exemple perquè fos el tema del treball final d'una assignatura o d'estudis. I podria 
ser la base d'una campanya viral. 

La campanya es basaria en la difusió a través de les xarxes socials d'un vídeo 
promocional de la ciutat. Per exemple, podria transmetre els valors i forma de 
treballar en equip, i l'esperit de la ciutat i les persones en arribar ben amunt. Molt 
relacionat amb els objectius i necessitats d'una empresa,  valors ja utilitzats i 
valorats recentment per Microsoft.

Després necessitaríem que els milers de vallencs, amb perfils a les xarxes socials ho 
compartissin per obtenir la màxima difusió.

Així ens proposem demostrar que la força de la nostra ciutat, és la nostre gent, i
amb el  possible  lema “all'sValls”  “tot  és  Valls”.  Volem recuperar  l'esperit  de  les
decennals, aflorar el sentiment d'orgull i pertinença a la nostra ciutat i a la vegada
treballar tots a una i fent pinya com només nosaltres sabem fer, per promocionar la
nostra ciutat i captar inversions.

3._(CIU) Creació d'una oficina de promoció i noves iniciatives empresarials.
Activar una oficina de promoció i recerca de noves iniciatives empresarials, la qual
es realitzarà en entorns fora de Valls. 

4._(CIU) Millorar les rotondes d'entrada.
Actualment, les entrades a la ciutat són poc atractives i no conviden a que els 
visitants hi entrin.
Per tant, considerem que cal realitzar-hi intervencions més decidides que afavoreixin
l'obertura de la ciutat cap enfora i millorin la seva imatge externa.

5._(CIU) Unir els eixos comercials.
Un dels principals problemes del teixit comercial de la nostra ciutat, és la gran 
dispersió entre els eixos comercials. Aquesta discontinuïtat, dificulta el 
desenvolupament comercial i resta atractiu respecte altres eixos comercials del 
nostre entorn. 

Per tal de solucionar aquest problema, i després dels bons resultats obtinguts en el
carrer Germans Sant Gabriel, creiem necessari continuar treballant en l'adequació de
carrers  estratègicament  ubicats,  que  ens  permetin  completar  la  unió  entre  els
diversos eixos comercials de la nostra ciutat. 

     

 

   



6_(PSC) Àmbit del Museu Casteller.
En l’àmbit d’influència del Museu Casteller, s'hauria de treballar coordinadament en 
els àmbits del comerç i el turisme, i a la vegada, explorar les possibilitats 
urbanístiques, de mobilitat i també socials que pot comportar.
I a la vegada estudiar la possibilitat de concertació entre el sector públic i privat, per
implantar un projecte innovador semblant a les Busines Improvent Districts o les 
APEU (Arees de promoció de l'economia urbana), aquestes últimes proposades en el 
Parlament de Catalunya pel grup PSC. 
Són propostes que persegueixen l’actuació en una zona determinada, pretenen 
afavorir la competitivitat de les empreses, incrementar la cohesió social als barris, 
impulsar el comerç de proximitat i fomentar el teixit turístic de la ciutat.

7_(PSC) Pla de Mobilitat.
Es important, definir els millors itineraris per afavorir, no tan sols, la visita al Museu, 
si no també la visita a tot el Centre Històric de la nostra ciutat. 

8_(PSC) Continuïtat festes de la Candela, activitats relacionades amb la llum.
Activitats culturals i de promoció. Un dels signes d’identitat de la nostra ciutat, és la 
Festa de la Mare de Déu de la Candela. Aquesta Festa que significa un revulsiu per la
ciutat cada deu anys, hauria de tenir una continuïtat en el període entre Decennals. 
La Candela s’associa a la festa de la llum, és per això que activitats relacionades 
amb la llum (hi ha alguns exemples en municipis de Catalunya i de fora d’activitats 
d’aquesta mena), poden ser enriquidores tant a nivell cultural com de promoció de la
nostra ciutat. 

9_(CUP) Completar propostes CESV 2013. 
Acabar de tirar endavant totes les propostes que es van prioritzar en els grups de 
treball del CESV durant el 2013, algunes d’elles molt importants per a la promoció 
econòmica vallenca, com el pla estratègic del polígon industrial o un pla de turisme. 

10_(CUP) Valls, una ciutat referent en una altra economia.
Valls ha de ser un referent al món pel fet d’aconseguir ser una ciutat diferenciada de
les altres, que no busca les solucions en aquelles mateixes formules que ens han dut
a la crisi. Valls s’ha de caracteritzar per ser:

- Una ciutat cooperativa i solidària

     

 

   



- Teixit productiu dens i actiu basat en la petita i mitjana empresa impulsada per
   vallencs i vallenques
- Recuperació de la tradició agrícola de Valls i ser un referent en sobirania
   alimentària
- Aprofundir en la democratització de l’empresa
- Aposta per al finançament ètic de l’economia
- Sharecity, referent en el consum i producció col·laborativa.
- Valls ha de ser un referent de la contractació i clàusules socials.
- Impulsora de polítiques públiques decidides de promoció del mercat social
- Pionera en implantar el balanç social a les empreses
- Impulsora de l’Assemblea de persones aturades i treballadores precàries
- Important foment de les xarxes de suport mutu i treball comunitari

11_(ERC) Proposta de col·laboració de Valls amb el Pla Invest in Catalonia. 
Tot i que està adreçat a empreses amb intenció d’invertir a Catalunya, buscar la 
manera de potenciar la ciutat dins el Pla Invest per oferir sol industrial, etc... Aquest
Pla vol impulsar inversions empresarials d'alt impacte social econòmicament i 
tecnològicament sòlides, generadores de riquesa i promotores d'ocupació estable i 
de qualitat. Aquest pla està inclòs dins dels projecte Accio10.

12_(ERC) Promoure Congressos tecnològics i especialitzats. 
Cercar propostes de congressos de sector claus i emergents, essent un pol d'atracció
i de captació de noves inversions empresarials, cal doncs veure com està el mercat 
(dels Congressos) en altres poblacions per importar el model que funciona, es 
podrien habilitar varies infraestructures locals com el CCM. 

     

 

   



2. REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER ÀMBITS I SECTORS

COMERÇ

13._(CIU) Impulsar el comerç i els serveis professionals. Campanya “JO 
COMPRO A VALLS”.
La situació econòmica actual i la forta competència de centres i eixos comercials de 
ciutats pròximes, ha fet fet disminuir el nombre de comerços de la nostra ciutat i el 
futur és del tot incert.

Per poder recuperar l'activitat comercial, com element de cohesió i generador de 
riquesa, ens proposem:

- Consolidar l'activitat comercial existent i reforçar el prestigi comercial de la ciutat.
- Recuperar la capitalitat comarcal que a Valls li correspon.
- Millorar qualitativament l'oferta comercial i de serveis dels diferents eixos del 
municipi.
- Incentivar la demanda local i comarcal.
- Recuperar l'autoestima del sector.
- Incrementar el baix nivell associatiu actual entre comerciants.
- I aprofitar les noves tecnologies.

I ens proposem aconseguir-ho, a través de reestructurar la campanya “JO COMPRO 
A VALLS”.
Tal i com existeix el “Visita a Valls”, es podria crear el “Compro a Valls”. El qual seria 
un hibrid entre unes Gralles a nivell digital, i un Privalia a nivell local. I seria sens 
dubte, una plataforma per aglutinar a tots els comerciants i professionals de Valls i 
comarca, i des d'on per un preu simbòlic, podrien inserir anuncis per fer difusió dels 
seus productes i serveis.
Considerem que la situació actual és realment crítica, i calen mesures valentes i amb
una gran incidència per canviar la tendència. Ja que és un sector clau per dinamitzar
la nostra ciutat i del qual en depenen moltes persones.

14_(PSC) Dinamitzar l'àmbit comercial, shopping night.
Activitat  comercial.  Es  imprescindible  dinamitzar  l’àmbit  comercial  de  la  nostra
ciutat,  per  això  proposem  l’organització  d’activitats  comercials  innovadores  a  la
ciutat,  que  resultin  atractives  pels  veïns  i  forans,  per  exemple  una  jornada  de
“shopping night”, actuacions musicals en directe a les zones comercials...., lligant

     

 

   



totes les actuacions dins d’una temporalitat, no de manera aïllada, sinó donant-hi
continuïtat.

TURISME

15._(CIU) Elaborar un pla d'impacte del Museu casteller.
La futura obertura del Museu Casteller esdevindrà una oportunitat històrica per la 
ciutat de Valls, i actuarà com element dinamitzador de les zones d'influència més 
properes, especialment al barri antic.

Per tal de maximitzar aquesta gran oportunitat, creiem que cal elaborar un pla 
d'impacte del Museu Casteller, que ens permeti preveure els diversos escenaris que 
es plantejaran, i així, poder ordenar, aprofitar i potenciar aquest gran impacte. 
Garantint la millor relació entre tots els elements implicats. Des dels propis veïns i 
visitants, fins als comerços, empreses i administracions vinculades.

En definitiva, el pla d'impacte, ha de ser una eina que ens ajudi a implantar el Museu
Casteller al servei de la ciutat i asseguri que els seus beneficis arribin a tots els seus 
membres.

16._(CIU) Potenciar l'Oficina Municipal d'Informació Turística (OMIT).
A través del procediment d'adjudicació iniciat, s'ha volgut donar més dinamisme a 
l'oficina municipal de turisme. 

On entre d'altres aspectes, ens proposem, impulsar els acords i les col·laboracions 
oportunes amb els restaurants, per aconseguir que aquests clients es converteixin 
en turistes. Ja que els nostres restaurants, continuen atraient moltíssims clients per 
fer la calçotada. I per tal d'aconseguir que aquest volum de persones repercuteixi 
positivament a la nostra ciutat. Visitant la nostra ciutat, i comprant productes a les 
nostres botigues. Creiem que hem d'incentivar que allarguin l'estada a la nostra 
ciutat, fent nit, per exemple tot el cap de setmana. Per això considerem necessari 
crear packs que vinculin, les calçotades, amb nits d'hotel, i la realització de rutes per
la ciutat. 

No obstant, i tenint en compte que la temporada de calçots és limitada en el temps, 
i coincidint, que aproximadament quan finalitzen les calçotades, comença la 
temporada de castells. Podríem oferir packs amb la participació dels visitants als 

     

 

   



assajos de les colles, vinculat també amb nits d'hotel, i la realització de rutes per la 
ciutat.

Finalment, ens proposem ampliar la difusió i oferir la possibilitat de reservar els 
diversos packs i rutes a través de la nova plataforma de venda online dins el portal 
www.catalunya.com.

17._(CIU) Ampliar l'oferta turística. Impulsar el mirador del tomb del balcó.
El tomb del balcó, és un dels indrets més bonics i amb les millors vistes de la ciutat 
de Valls. I en canvi, continua sent un lloc desconegut moltes vegades pels propis 
vallencs. 

La instal·lació d'una zona de descans, amb mobiliari exterior com per exemple uns 
bancs i taules de fusta, i la instal·lació d'un plafó amb una fotografia o plànol de les 
vistes. Permetria obtenir un mirador de la ciutat de Valls. El mirador es podria 
complementar, amb una audioguia que expliques els diversos elements que es poden
observar, i les característiques del paisatge.

La proximitat de l'era de batre, proporciona un espai idoni per si fos necessari 
habilitar un aparcament.

18._(CIU) Crear la web municipal de turisme.
És ben sabut, del potencial turístic dels recursos i elements característics de la 
nostra ciutat. I també és ben sabut, l'aposta de ciutat en aquest sentit. 
I considerem, que una aposta decidida com la que estem realitzant, és necessària 
complementar-la amb una web municipal de turisme. Un espai des d'on aglutinar 
tota la informació en aquesta matèria, que millori l'accés a aquesta informació i a la 
vegada ens ajudi a incrementar la nostra visibilitat i difusió.

19._(CIU) Aportar un valor afegit a les calçotades, impulsar la gastronomia del 
calçot.
La calçotada, s'ha convertit en un dels elements més significatius de la cultura i 
gastronomia catalana, i la seva expansió ha suposat un increment de l'oferta i de la 
competència per als nostres restauradors.

Per tal de recuperar la centralitat, i aprofitar el valor d'un producte únic per 
incrementar el turisme a la nostra ciutat. Cal aportar un valor afegit i anar més enllà
d'una simple degustació d'una calçotada.
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Així ens proposem, impulsar la gastronomia del calçot. Una nova forma de degustar 
el calçot de Valls, amb combinació d'altres ingredients i productes naturals, de 
proximitat i de qualitat. Que elaborats i cuinats d'una forma creativa, esdevingui la 
nova cuina del calçot.

20._(CIU) Valls ciutat de fires.
La importància del sector firal esdevé cada vegada més estratègica per la quantitat 
de riquesa generada al voltant de la seva actuació.
Tradicionalment l'activitat firal ha estat un motor d'innovació, consolidació, 
competitivitat i promoció de les empreses.

Per això, ens proposem impulsar una programació estable de fires a la ciutat de 
Valls. Creant la fira de les IGP i DO de Catalunya. 

Seria una fira que reuniria a totes les IGP i DO Catalanes, i a part de poder degustar 
i conèixer cada producte o denominació de forma individualitzada, es crearia un 
espai gastronòmic on diversos cuiners i restauradors, podrien presentar i oferir 
propostes culinàries elaborades amb la combinació d'aquests productes.

La fira aprofitaria el major interès respecte els productes locals, de proximitat, i de 
qualitat, i a la vegada amb la major sensibilització amb els productes realitzats a 
Catalunya. També s'aprofitaria de l'atractiu i el poder de convocatòria dels productes 
agroalimentaris. I ajudaria a posicionar Valls com a referent, no només en la 
gastronomia catalana, sinó com una ciutat que representa els valors i tradicions de 
Catalunya.
 
Actualment, les DO Catalanes: Arròs del Delta de l'Ebre, Avellana de Reus, Formatge
i Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya, Mongeta del Ganxet, Oli de la Terra Alta, Oli 
de les Garrigues, Oli de Siurana, Oli del Baix Ebre-Montsià, Oli de l'Empordà i Fesols 
de Santa Pau.

I les IGP Catalanes: Calçot de Valls, Clementines de les Terres de l'Ebre, Llonganissa
de Vic, Pa de pagès Català, Patates de Prades, Pollastre i Capó del Prat, Poma de
Girona, Torró d'Agramunt i Vedella dels Pirineus Catalans.

21_(PSC) Elaboració d’un Pla Turístic. 
Elaboració d’un Pla Turístic associat a la implantació del Museu Casteller, en el que 
s’identifiquin els diferents agents relacionats, i també les potencialitats turístiques de

     

 

   



la ciutat, més enllà de les que ja oferim, per tal d’avaluar el seu desenvolupament, 
temporalitzant-lo.

22_(PSC) Impulsar rutes lligades a la Calçotada.
Potenciar possibles rutes turístiques lligades a la Calçotada, complementant l’oferta
gastronòmica, amb l’oferta cultural d’explicació de tot allò relacionat amb el món del
calçot. Reivindicar Valls com el Km. 0 de la calçotada, especialment en un moment
en què aquest fenomen s’ha estès a tot el territori català i fins i tot més enllà.

En aquest sentit, creiem imprescindible la col·laboració entre les institucions 
municipals, comarcals, el sector de la restauració i la pagesia i els diferents actors 
vinculats a aquests sectors per línies d’actuació conjuntes per potenciar la calçotada 
com a element econòmic, tant pel present, com sobretot pel futur.

EMPRESA I INDUSTRIA

23._(CIU) Treballar per l'exportació. 
El balanç de la internacionalització de l'economia catalana mostra també que les 
exportacions catalanes van créixer un 0,1% l'any 2013 de manera que, per tercer 
any consecutiu, les exportacions catalanes han marcat el seu rècord històric. El total
de les exportacions va assolir els 58.359 milions d'euros destinades de forma 
majoritària a la Unió Europea (62,7%), però cada any guanyen més pes les 
exportacions cap a regions i països emergents com ara Xina, Singapur, Algèria, Perú 
i Xile.

I aquestes dades tant esperançadores, ens mostren la importància de seguir 
potenciant l'exportació entre les empreses, com a motor per generar ocupació i 
revertir la difícil situació que estant patint empreses i treballadors. 

I més concretament a Valls, amb una llarga tradició industrial, amb un polígon 
industrial de 275ha i amb més de 350 empreses, la incidència que pot tenir 
l'exportació per canviar aquesta difícil situació és major que en d'altres poblacions. I 
per això, considerem que cal continuar sensibilitzant i facilitant a les nostres 
empreses que arribin a nous mercats i assoleixin amb èxit el repte de la 
internacionalització.

     

 

   



24_(CUP) Ciutat cooperativa i solidària.
Per tal que Valls sigui una ciutat segura, sense risc perquè els seus habitants caiguin
en  la  pobresa  i  l’exclusió  social,  també  cal  teixir  estructures  econòmiques  que
contribueixin a reduir la distància que allunya el nostre present socioeconòmic dels
principis bàsics de la justícia social. Valls gaudeix de tenir la cooperativa agrària més
antiga, i per això ha de recuperar el seu caràcter de ciutat cooperativa.

El món de l’economia social i solidària, i de les empreses cooperatives de treball, es 
basa en organitzacions productives gestionades democràticament pels seus 
treballadors i treballadores i en les quals el capital és propietat col·lectiva d’aquests, 
per tant, de vallencs i vallenques en aquest cas. Aquestes característiques les 
converteix en actors substancialment diferents de les empreses capitalistes 
tradicionals que són les que ens han conduit a la greu situació de crisi que patim.

Seria molt interessant que Valls pogués, a més, repensar el cooperativisme en el 
context de l’economia del coneixement. Vist que el coneixement ha passat a ser el 
veritable “capital”, del qual depèn el valor de les empreses, vist que el treballador és
qui té realment la capacitat per produir-lo i per reproduir-lo i el treballador així 
esdevé propietari real d’aquest “capital”. 

25_(CUP) Teixit productiu dens i actiu basat en la petita i mitjana empresa 
impulsada per vallencs i vallenques.
En els  darrers  anys  hem presenciat  com l’economia  de pobles  i  ciutats  es  veia
greument  afectada  pels  acomiadament  massius  que  feien  empreses  que  es
deslocalitzaven  i  portaven  la  seva  producció  a  d’altres  països,  o  empreses  que
cessaven la seva activitat, Valls també ha patit aquest efecte.
Aquest fet és conseqüència de concentrar un gran número de treballadors en mans 
d’una empresa de capital internacional que no té arrelament al territori i que 
senzillament s’ha ubicat en aquell espai perquè li ha interessat en un moment 
determinat. Deixar el present i futur d’una ciutat en mans d’empreses capitalistes, 
avui en dia és molt perillós.
La única forma de construir un teixit dens i actiu, és facilitar que els mateixos 
vallencs i vallenques siguin propietaris de les empreses que s’ubiquen a Valls, que 
creïn empreses de sectors ben diversificats i el capital invertit vingui de dins i es 
quedi a dins, no a l’exterior. Amb aquesta fórmula és molt més difícil que es faci un 
gran forat al teixit productiu, ja que si una empresa tanca, els acomiadaments no 
seran massius i serà més fàcil de reorientar la seva activitat. 

     

 

   



26_(CUP) Aprofundir en la democratització de l’empresa.
La construcció d’un sistema plenament compatible amb els principis de justícia 
requereix, entre d’altres coses, que també les empreses siguin espais democràtics, 
lliures de qualsevol forma de dominació. I exigeix que la distribució salarial que 
procuren els mercats de treball respongui a criteris més igualitaris que no aquells 
que determina el simple joc de l’oferta i la demanda de treball, al marge de 
qualsevol mena de regulació.

És molt important que des de l’Ajuntament de Valls, així com promou la 
transparència i participació ciutadana pels afers públics, també vetlli perquè aquests 
principis regnin a les empreses vallenques. Els treballadors i treballadores de les 
empreses vallenques han de rebre imputs pedagògics que els animin a sindicar-se, 
però entenent la sindicalització diferent a la que concebem ara, entenent-la com a 
una eina per a democratitzar les empreses, és a dir, perquè els treballadors i 
treballadores puguin defensar els seus drets i participar de la presa de
decisions de les empreses on treballen, per a poder treballar en la reducció de 
desigualtats dins de les empreses i contribuir a que Valls sigui un lloc on 
desapareguin les explotacions i injustícies laborals que avui en dia minen el nostre 
país.

Valls ha d’omplir-se d’empreses fortes, de qualitat, transparents i participatives, 
l’aprofundiment en l’aspecte de la democratització de les empreses resulta clau per 
aconseguir aquest objectiu i esdevenir-ne un referent. 

27_(CUP) Aposta per al finançament ètic de l’economia.
Un dels principals problemes que tenen avui en dia les empreses, especialment les 
petites i mitjanes, és que no tenen accés al finançament, tot i que els bancs han 
estat rescatats amb diner públic, aquest ara no reverteix en la societat i aquests han
tancat l’aixeta a les empreses.

L’Ajuntament de Valls ha de buscar altres formes de finançament per al seu teixit 
productiu, és per aquest motiu que ha d’allunyar-se de cercar-lo en la banca 
tradicional i buscar altres vies que ja funcionen:

- Creació d’un fons social propi per al finançament de projectes d’economia social i
   solidària
- Creació de premis o ajudes pròpies per a projectes empresarials innovadors
- Informar i impulsar de les formules d’aval econòmic que ofereixen les diferents
   administracions
- Informar de les línies de finançament per a cooperatives i economia social de les
   administracions, com SICOOP

     

 

   



- Línies de finançament per a aturats, com la que impulsa Acció Solidària contra
   l’atur
- GICOOP, grups d’inversos cooperatius
- Finan 3, finançaments per al tercer sector
- Bancs de crèdits socials cooperatius
- Préstecs participatius
- Crowfunding
- Crowinvestment
- Crowlending
- Fes Gest, grups d’estalvi solidari
- Títols participatius
- Préstecs amb entitats de crèdit ètiques i cooperatives com: COOP57, Fiare,
   Fundació Seira, Caixa d’Enginyers, Caixa de Guissona, etc.

28_(CUP) Sharecity, referent en el consum i producció col·laborativa.
Després d’haver viscut en la societat de la hiperproducció i l’hiperconsum, hem de 
canviar cap a un altre paradigma més responsable i conscient. És el moment de 
pagar pel benefici de fer servir un producte sense la necessitat d’adquirir-lo, 
repensant el model de propietat privada individual i canviant el model d’empresa 
tradicional basades en aquest model. L’exemple més coneguts són el de compartir 
cotxe.

No només es poden compartir o intercanviar béns materials, persones amb 
interessos comuns es poden agrupar per a compartir i intercanviar béns menys 
tangibles com el temps, l’espai, les habilitats i, fins i tot, els diners (préstecs 
particulars). Aquests intercanvis es donen especialment a nivell local o de barri, on 
es poden compartir espais per a treballar, per a cultivar, el wifi, compartir pis, o es 
fan préstecs entre particulars.

Redistribuir els béns fets servir o comprar-los on ja no es necessitin, aconseguint 
així una cinquena “R” que es suma a la de reduir, reutilitzar, reciclar i reparar.
Gràcies a l’aspecte local d’aquesta producció i consum col·laboratiu, Valls pot 
esdevenir una sharecity on les xarxes col·laboratives i el compartir esdevenen 
veritables fluxes de productes i serveis.

29_(CUP) Impulsora de polítiques públiques decidides de promoció del mercat 
social.
L’Ajuntament de Valls  pot impulsar  aquestes  polítiques  especialment  des  de tres
funcions diferents:

     

 

   



-  Amb polítiques  de  promoció  de  les  diferents  organitzacions  que  configuren  el
mercat social,  promoció d’empreses democràtiques, promoció dels  moviments de
consum responsable i promoció de la banca ètica i de les entitats financeres ètiques

- Amb polítiques de regulació dels balanços socials, les auditories socials i altres

instruments d’avaluació social, amb la finalitat d’unificar-ne els criteris, els principis,
els valors i les metodologies.

- Amb polítiques d’orientació del sistema de balanços socials, ja estandaritzats i

integrants, per tal que el mercat social realment existent pugui desenvolupar la 
vocació, es a dir, pugui constituir l’embrió d’un altre sistema econòmic de socialisme 
de mercat.

30_(CUP) Pionera en implantar el balanç social a les empreses.
El  balanç  social  és  un  dels  instruments  que  permeten  avaluar  i  millorar  la
responsabilitat social  de les empreses, al costat d’etiquetes de garantia ecosocial i
les auditories socials. És, en definitiva, un document on es descriuen i es mesuren
les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per una empresa
anualment.

Si volem que Valls sigui una ciutat cooperativa i solidària per excel·lència, hem de 
fomentar que les empreses vallenques realitzin anualment el seu balanç social, 
donant així un reconeixement a aquelles empreses que contribueixin més a la 
millora de la societat vallenca.

31_(ERC) Proposta per impulsar Clústers (atraure empreses clau).
Impulsar la concentració empresarial d’un mateix sector per a promoure la creació 
i/o la impulsió de clústers. D’acord amb la política de clústers, afavorir el 
manteniment de sòl industrial i potenciar la creació de polígons industrials amb els 
serveis necessaris per a poder desenvolupar activitat productiva. 
El clúster esdevé un instrument altament efectiu per reforçar la competitivitat de les 
empreses, ja que permet desenvolupar: habilitats clau, tecnologies i relacions en 
xarxa entre fabricants, clients i proveïdors. 
Els principals protagonistes dels clústers són els empresaris, ja que en formen la 
base i en parlen en clau d'estratègia competitiva.

32_(ERC) Exportar Marca exemple : "El Polígon de Valls".
Un cop  amb les  dades  a  la  mà de tot  el  teixit  industrial  i  amb un bon pla  de

     

 

   



desenvolupament  del  polígon  industrial,  caldria  ser  present  a  les  fires  més
importants a nivell nacional e internacional per potenciar el nostre Polígon. 

A ningú no se li escapa que a Valls tenim moltes empreses dedicades a la Logística, 
doncs fora bo valorar la presencia a la Fira sectorial més important anomenada SIL, 
Saló Internacional de Logística de Barcelona, on moltes ciutats hi són presents per 
atraure i promoure noves inversions, hi són presents INCASOL/Diputacions i altres 
organismes, es pot assistir en diferents formats.  

33_(UGT) Millora d'instal·lacions i equipaments del polígon industrial.

34_(UGT) Facilitar la instal·lació d'empreses al polígon industrial.
Incentius fiscals a les empreses que vinguin a instal·larse al polígon, oferir a IKEA 
facilitats perquè la seva política d'apropament de proveïdors es pugui desenvolupar 
satisfactòriament dins de la comarca de l´Alt Camp.

OCUPACIÓ I FORMACIÓ

35._(CIU) Impulsar un acord municipal pel diàleg social permanent.
Per tal de combinar l'impuls de la reactivació econòmica amb el sentit de justícia
social, ens proposem establir un acord pel diàleg social permanent. Un diàleg, on hi
participin els principals sindicats i patronals del territori, i on a part de vetllar per la
reactivació de l'activitat productiva i la competitivitat de l'economia, es vetlli per les
polítiques actives d'ocupació i de protecció social.

36._(CIU) Participar en el projecta BCN World.
El projecta de Barcelona World, permetrà crear milers de nous llocs de treball, noves
oportunitats per a empreses i professionals del territori, i l'arribada d'un enorme 
volum d'inversió a les comarques tarragonines. 
Des de la nostre ciutat hem d'intentar ser partíceps d'aquest gran projecta, aportant 
i formant treballadors, reduint la taxa d'atur, i canviant la tendència que ens permeti
reactivar el teixit productiu, treballant per a què es compti amb les empreses del 
territori. 

Barcelona World, també permetrà consolidar el lideratge turístic de Catalunya i el 
Camp de Tarragona, i a través de convencions, congressos i turisme familiar ens 
ajudarà a incrementar el turisme a la nostra ciutat.

     

 

   



Finalment, volem destacar la importància i la convicció de ser presents i beneficiaris 
del fons social i territorial que es crearà per a programes socials, en els àmbits de 
qualitat d'ocupació, formació i prevenció del joc, equivalent a l'1% del total de la 
inversió del projecte.

37_(PSC) Subvencionar la quota d'autònoms als emprenedors.
Proposar a l’administració la subvenció de la quota de la Seguretat Social a aquells 
autònoms que inicien un negoci. Aquesta iniciativa ja la porten a terme alguns 
Ajuntaments.

38_(PSC) La formació com a eina per facilitar l'ocupació.
Incidir en la formació/capacitació/reciclatge dels joves o dels majors de 45 anys per 
facilitar la seva ocupació. Tot i la situació d’atur alarmant existent, sabem que 
existeix una taxa de reposició (aquelles persones que per edat deixen de treballar). 
Aquests casos són fàcils d’identificar i per tant, es poden preveure amb temps  i es 
pot formar de manera específica el relleu corresponent. 

39_(CUP) Valls ha de ser un referent de la contractació i clàusules socials.
L’Administració pública té un important rol econòmic, contracta personal, demanda 
capital als mercats financers, i consumeix béns i serveis. Podem posar aquest rol al 
servei de contribuir a construir un sistema econòmic més democràtic i alternatiu.

Si demanem als consumidors particulars, organitzats col·lectivament, que siguin 
motor de canvi convertint la seva capacitat de consum, l’administració pública ha de 
ser coherent i començar per ella mateixa. D’entrada són tres direccions principals les
que l’Ajuntament de Valls pot adoptar per tal que la seva potència faci la nostra 
economia més igualitària i equitativa:

- La compra pública ètica
- Incloure clàusules socials en els concursos públics
- Organitzar, produir i gestionar els serveis públics d’una forma ètica i
  democratitzadora

40_(CUP) Impulsora  de  l’Assemblea  de  persones  aturades  i  treballadores
precàries.
Un espai organitzat per diferents tipus de persones, d’una banda les que es troben
en una situació de treball precari i d’atur, i de l’altra, totes aquelles persones que, tot

     

 

   



i tenir una feina estable, volen treballar per a la millora del context social i econòmic
de Valls, a l’hora que cooperar i solidaritzar-se amb aquells que necessiten trobar
una ocupació de forma urgent.
Aquesta proposta es desenvolupa en el document adjunt.

41_(CCOO) Subvencionar la quota d'autònoms als emprenedors.
Subvencionar la quota d'autònoms a la Seguretat Social per aquells que inicien un
negoci (Ja ho fa l'Ajuntament de Molins de Rei).

AGRICULTURA

42_(CUP) Recuperació de la tradició agrícola de Valls i ser un referent en 
sobirania alimentària. 
Un dels sectors que s’estan recuperant amb més força per a sortir de la crisi és 
l’agrari, Valls té un gran potencial i un gran camp a recórrer en aquest aspecte. 
Creiem que s'ha de dissenyar una estratègia per a convertir Valls en un pol 
d'innovació dels sectors agrícoles i alimentaris.
En aquest sentit hauria d'ajudar a consolidar la cooperativa agrícola, fomentant-ne
nous projectes i la creació i potenciació d'una marca pròpia. A la vegada que donar
impuls  a  petites  cooperatives  de  treball  que  fessin  cistelles  ecològiques,  cellers,
melmelades, etc.

A  més,  hi  ha  molt  bones  experiències  ja  implantades  que  tenen  a  veure  amb
l’agricultura com a eix per a la inclusió laboral i social de moltes persones, molts
projectes  d’aquest  tipus  es  podrien  impulsar  des  de  l’Assemblea  de  persones
aturades  i  treballadores  precàries  de  l’Alt  Camp,  o  també  combinar-les  amb  el
projecte que ja funciona de l’Hort per a la Inclusió Social.

L'ajuntament pot ajudar en això oferint terrenys o locals propietat seva a un lloguer
simbòlic,  donant  crèdits  sense  interès,  facilitant  les  gestions  i  assessorant.  A
comarques veïnes, com a la Conca de Barberà, ja hi ha exemples d’aquest tipus
(Viver dels celleristes).

D’altra banda, es pot apostar per la ramaderia recuperant aquesta activitat, a la 
vegada pot anar lligada a la gestió del paisatge i així poder fer un treball amb la 
recuperació dels boscos i la zona no urbanitzable.

     

 

   



43_(CUP) Impulsar el Consorci per la protecció de la plana agrícola de secà de
l'Alt Camp.
Recentment s'han creat o estan en procés de creació un consorci i una entitat civil
amb l'objectiu estratègic de preservar la plana agrícola de secà de l'Alt Camp pel seu
alt valor ecològic i paisatgístic genuí, i també potenciar una activitat econòmica en
aquesta zona que sigui compatible i aprofiti aquests valors. En aquesta estratègia
s'hi  ha  implicat  les  administracions  locals  afectades  com també  els  sectors  del
turisme, l'agricultura i l'alimentació.
Cal aprofitar aquest compromís per tirar endavant actuacions, però aquestes no 
seran possibles sense dotar-les de pressupost i personal.

     

 

   



ÀMBIT SOCIAL

3. MILLORAR EL BENESTAR DE LES PERSONES I LA SEVA INCLUSIÓ SOCIAL

PROPOSTES ESTRUCTURALS I ORGANITZATIVES

44_(CIU) Fomentar la reinserció al món laboral

Considerem que la millor lluita contra la pobresa és que la gent tingui feina, 
fonamentant la reinserció i alhora donant ajuda a aquelles persones de forma 
puntual o més contínua per tal de garantir-los una vida digna.

45_(CIU)  Pacte de ciutat contra la pobresa
Ens  proposem  impulsar  un  pacte  de  ciutat  com a  mesura  per  lluitar  contra  la
pobresa. Un pacte on participin les principals administracions i entitats de la societat
civil, i des d'on treballin i col·laborin de forma constant els 365 dies de l'any.

46_(CIU) Creació del Consell Municipal de Participació
Es proposa crear un consell municipal on hi participin totes les entitats del municipi.
Aquest  òrgan  pretén  ser  una  eina  i  espai  de  comunicació  més  formal  amb
l’Ajuntament  i  les  entitats.  (informació  d’accions  generals,  subvencions...).  Es
proposa que es reuneixi 2 o 3 cops a l’any.

47_(CIU) L'administració com a figura de dinamització comunitària
Es  demana  a  l’Ajuntament  la  figura  d’un  professional  per  dinamitzar  accions
conjuntes  entre  entitats,  fomentant  la  col·laboració  i  l’ajuda  mútua.  Que detecti
necessitats i demandes de les entitats i que generi accions conjuntes per intentar
solucionar aquestes necessitats i demandes. Seria com una acció de més proximitat i
immediatesa entre l’administració i les entitats.

48_(CIU) Treball entre entitats d'un mateix àmbit com a eina de millora de 
l'eficiència econòmica, material i de recursos humans i físics.
Treball propi de les entitats per tal de millorar la comunicació i treball en xarxa entre
aquelles entitats que tinguin un mateix àmbit de treball i acció (culturals, esportives,
gent  gran,  de  gènere,  juvenils...)  per  tal  de  millorar  en  eficiència  i  estalvi  de
recursos:  compartir  espais,  activitats,  despeses  de  material...  Aquest  treball  en
xarxa entre entitats d’un mateix àmbit pot suposar una solució a les necessitats,

     

 

   



propòsits i inquietuds.

49_(CIU) Creació d'un casal d'entitats.
Hi ha consciència de que és una proposta que suposa un elevat cost,  però que
serviria com a eina de treball en xarxa i de millora de la participació entre entitats.
També suposaria  un espai  de difusió a la  resta de ciutadania que fomentaria  la
participació d’aquelles persones que no participen en cap entitat. L’espai seria com
un  punt  d’acollida  per  a  totes  aquelles  persones  que  estiguin  interessades  en
participar en alguna entitat. També es planteja com un ajuda econòmica a aquelles
entitats  que  tenen  despeses  relacionades  amb  la  seva  seu  social  (lloguer,
subministraments...)

50_(CIU) Creació d'un banc d'ajuts tècnics
Defensa  la  posada  en  comú  d’una  base  de  dades  compartida  per  a  l’ús  i
reaprofitament  de  material  i  objectes  tècnics  (com  cadires  de  rodes).  Així
s’aprofundiria en l’eficàcia en l’ús d’aquests recursos que ja existeixen al municipi i
que, potser per la dispersió de les bases de dades entre els agents implicats, no
arriben amb la màxima eficàcia a la població demandant.

51_(PSC) Ocupació de col·lectius especialment desafavorits.
Regular, per mitjà de clàusules socials, la provisió de determinats llocs de treball de 
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, per tal que siguin ocupats per 
persones amb risc d’exclusió social.

52_(PSC) Incrementar el nº de plans d'ocupació.
Incrementar els recursos públics (municipals) per generar plans d’ocupació que 
ocupin persones en situació de pobresa o amb risc d’exclusió social.

53_(CUP) Observatori de la pobresa i l’exclusió social.
Que el CESV actuï d’observatori per tal de conèixer quina és la situació real de la que
partim, i estableixi indicadors periòdics sobre l’estat de les condicions de vida a 
Valls, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents per a afrontar 
l’insostenible situació.

     

 

   



54_(CUP) Espai de coordinació, relació, intercanvi i impuls entre agents 
econòmics i socials.
Que el CESV sigui espai de coordinació entre totes les actuacions que es duguin a 
terme, que sigui espai de relació i intercanvi entre els agents econòmics i socials, 
així com de compartició i posada en comú de totes les polítiques que es tiren 
endavant que tinguin a veure amb la pobresa i l’exclusió social. A la vegada també 
ha de ser un espai d’impuls i promoció d’aquestes actuacions. Per a tirar endavant 
aquesta proposta cal que les entitats de Valls que treballen en aquest tema (Càritas,
Creu Roja, Associació “La Teulada”, membres del grup del PLICS que es crearà, 
AMPAs, el Consell de Dones, etc) formin part del CESV.

55_(CUP) El CESV ha de tenir capacitat d’intervenció directa.
Que  el  CESV  tiri  endavant  propostes  d’actuació  d’intervenció  directa  per  tal
d’avançar perquè tots els vallencs i vallenques puguin satisfer els seus drets, així
com crear instruments per a garantir les necessitats bàsiques i autonomia dels qui
pateixen més la crisi. Aquestes propostes han d’anar acompanyades d’un pressupost
i d’una diagnosi, mecanismes d’avaluació i indicadors, entre d’altres.

56_(CUP) Transversalitat de les actuacions.
Totes les propostes que es treballin des de l’Ajuntament de Valls que tinguin a veure
amb la pobresa i l’exclusió social, cal que es treballin de forma coordinada i integral.
Cal  que  es  faci  una  taula  estable  de  coordinació  tècnica  i  de  treball  entre  les
regidories  de  serveis  socials,  acció  cívica,  joventut  i  igualtat,  esports,  cultura,
promoció econòmica,  educació,  i  totes  aquelles  àrees  que siguin susceptibles  de
treballar en contra la pobresa i l’exclusió social.

57_(CUP) Actuacions pròpies basades en la realitat vallenca.
Les accions que es proposin des del CESV han de basar-se en reptes estratègics amb
una  continuïtat,  és  a  dir,  que  no  signifiquin  activitats  puntuals,  amb  cobertura
puntual, que vagin a remolc de programes de subvencions.
Sovint, les receptes generals que es determinen des d’administracions superiors no 
són aplicables a la realitat de la nostra ciutat, cal tenir programes propis amb un 
seguiment i continuïtat precises.

58_(CUP) El Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Valls com a eina imprescindible.
El  PLICS  de  Valls,  representat  al  CESV,  ha  de  ser  l’eina  central  per  al

     

 

   



desenvolupament  dels  drets  socials  de  forma  participativa  i  transversal,  és
imprescindible que ens creguem la filosofia d’aquest pla i es puguin realitzar accions
conjuntament amb tots  els  actors associatius  i  comunitaris  que intervenen en el
camp de la inclusió, la defensa dels drets socials i la lluita contra la pobresa.

59_(CUP) Impuls  d’estratègies  empoderadores  que  es  basin  en  l’acció
comunitària no individualitzadora.
Cal  que  des  de  l’Ajuntament  de  Valls  s’opti  per  dur  a  terme  estratègies
empoderadores que es basin en l’acció comunitària no individualitzadora. Interpel·lar
tots els agents socials. Creació de mecanismes de participació on es compti amb les
persones ateses pels serveis.
Optar per destinar recursos a l'acció comunitària enlloc de donar-los individualment.

60_(CUP) Municipalització dels serveis socials i econòmics de l’Ajuntament.
Des de l’Ajuntament de Valls cal lluitar contra la lògica dels concursos públics en
matèria  de  serveis  socials  i  econòmics  (precarització  i  grans  empreses  privades
lucratives/fundacions darrera de l'acció social). Les accions municipals en matèria de
serveis  socials  i  econòmics  s’han  de  dur  a  terme  en  exclusiva  de  forma
municipalitzada.

61_(CUP) Oposició  frontal  i  desobediència  a  les  lleis  que  prenguin  les
competències de serveis socials i econòmics als Ajuntaments.
Davant el risc que els Ajuntaments perdin els serveis socials, després de l’aprovació
de la LRSAL. Oposar-se frontalment a qualsevol llei que arravati aquests tipus de
serveis als municipis. Sol·licitar el retorn de les competències de serveis socials a la
Generalitat, en cas que el retorn no sigui possible, exercir la desobediència i seguir
oferint els serveis socials a vallencs i vallenques des de la seva administració més
propera, l’Ajuntament.

62_(CUP) Suport a l’activació de xarxes socials comunitàries.
Prioritzar la solidaritat per damunt de la caritat, contra l'exclusió i l'empobriment. En
aquest sentit, la mesura es pot concretar, per exemple, en la cessió de locals; posar
a disposició d’aquestes xarxes socials comunitàries mitjans tècnics i de comunicació,
etc.)

     

 

   



63_(CUP) Redistribuir els ingressos de l’ajuntament.
Cal  que  l’Ajuntament,  en  base  als  ingressos  obtinguts,  prioritzi  essencialment
aquelles despeses de caràcter netament social i doti els serveis públics dels fons
necessaris,  encara que això signifiqui  l’aturada d’obres o inversions d’algun altre
tipus. Totes les propostes que surtin del CESV cal que vagin acompanyades d’una
partida pressupostària per tal que es puguin dur a terme, si no és d’aquesta manera,
serà molt difícil que es puguin implementar.

64_(CUP) Els infants i adolescents com a col·lectiu prioritari a actuar.
Determinar que els drets dels infants estan per sobre d’una qüestió pressupostària,
i, per tant, garantir els recursos humans i materials per eradicar la malnutrició, les
situacions  de  desemparament  i  de  risc  d’exclusió  social  que  pateix  la  infància  i
l’adolescència.

65_(CUP) Intervenció comunitària sobre els barris amb bosses de marginalitat i
lluita contra la gentrificació(2)

Els  barris  amb  acumulació  de  problemàtiques  socials,  com  el  barri  antic,  no
requereixen intervenció policial. En els darrers anys hem vist com s’apostava per la
utilització del sistema penal i de la presència policial per “controlar” una suposada
delinqüència de carrer en augment.
Les estadístiques oficials i els estudis criminològics demostren de manera 
contundent que a Catalunya no ha augmentat la delinqüència des dels anys 80. Ans 
al contrari, es registra una important disminució. Substituir la intervenció social i la 
incipient intervenció comunitària per la estigmatització i penalització de la pobresa 
respon a una lògica culpabilitzadora i repressiva amb objectius electoralistes i de 
control i submissió de les persones excloses del mercat laboral. Cal una aposta clara 
per destinar els recursos existents al treball social i comunitari.
Tampoc s'han de confondre les polítiques de millora dels barris amb inversions de 
caràcter gentrificador. La conquesta del Barri Antic per part del capital immobiliari i 
turístic desplaça la població més empobrida i les seves problemàtiques invisibilitzant-
les. És per aquest motiu que no podem obviar la inversió que aquest barri, i altres 
zones de Valls, necessiten per omplir-se de treball social i comunitari.

(2)La gentrificació és un procés de transformació física, econòmica, social i cultural 
d'un barri (o àrea/població més o menys extensa) antigament degradat o de classe 
baixa que acaba essent de classe mitjana-alta. Els edificis hi són restaurats o 
modificats, tot incrementant-ne el valor, cosa que a la llarga n'acaba expulsant llurs 

     

 

   



antics habitants, més pobres.

66_(CUP) Tributació progressiva.
Desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva: cal una
tributació  progressiva.  Per  tal  de  finançar  les  mesures  per  la  igualtat  social  i
d’urgència pels casos que sobrevindran en els propers mesos, cal que l’Ajuntament
disposi de fons per continuar duent a terme la seva funció social redistributiva; per
tant,  des  del  CESV s’ha  d’apostar  per  augmentar  els  impostos  a  totes  aquelles
empreses i particulars que més guanyen i han guanyat a través d’impostos més o
menys progressius com l’IBI, etc.

67_(CUP) Impulsar l'economia social i cooperativa, els bancs del temps i les
monedes socials.
Amb l’economia social s’obren moltes possibilitats de poder incloure a les persones
que pateixen l’exclusió social i laboral, així com també és una eina que significa una
sortida professional per a moltes persones. Les formules cooperatives, els bancs del
temps i les monedes socials, són exemples d’una alternativa de funcionament a la
lògica capitalista que genera aquestes capes de pobresa a la societat, és per aquest
motiu, que buscant la resposta en les alternatives, resulta més possible sortir de la
marginació sistèmica.

68_(CUP) Suport a la renda garantida o renda bàsica.
Garantir uns ingressos mínims com a dret de ciutadania esdevé una fita ineludible
per frenar la caiguda en la pobresa de les persones excloses del mercat laboral.
Seguir cercant la inclusió a través de la inserció laboral no té sentit en un entorn
laboral  que  sistemàticament  exclou  una  quarta  part  de  la  població  activa.  Així
mateix, condicionar les prestacions socials i les ajudes a les famílies a la recerca
d'ocupació i a l'acceptació de condicions de treball precàries converteix els serveis
socials en una eina de submissió i control d'aquelles a qui només es permet accedir
a ocupacions precàries.
La garantia d'uns ingressos mínims és una via de desmercantilització de les 
persones, contribueix a la recuperació de la capacitat de negociació dels treballadors
i les treballadores i pot esdevenir una política d'empoderament polític, és per 
aquests motius que l’Ajuntament ha de donar ple suport a aquestes iniciatives i 
ajudar a que es duguin a terme. 

     

 

   



69_(UGT) Facilitar l'accés a les noves tecnologies.
Facilitar l'accés de persones en risc d'exclusió social a les noves tecnologies 
especialment en temes de: Alfabetització digital i recerca de feina per internet.

70_(UGT)  Incrementar les línies de pressupost dedicats a l'ordre socials. 

71_(CCOO) Ocupació de col·lectius especialment desafavorits.
Regular, per mitja de les clàusules socials, la provisió de determinats llocs de treball 
de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, per tal que siguin ocupats per 
persones en risc d'exclusió social.

72_(CCOO) Incrementar el nº de plans d'ocupació.
Incrementar els recursos municipals per generar plans d'ocupació que ocupin 
persones en risc de pobresa o exclusió social.

73_(CCOO) A través de la coordinació dels serveis socials municipals establir uns 
criteris de distribució alimentària iguals per tothom.

Mesures per evitar l’exclusió social per raons de pobresa energètica: 

74_(CUP) Lluita contra la pobresa energètica.
L’Ajuntament  de  Valls  ha  de  garantir  i  assegurar  que  no  es  tallarà  el
subministrament de gas, aigua i electricitat a cap vallenc ni vallenca, i obligar a les
empreses  subministradores  a  satisfer  el  compliment  d’aquesta  exigència.
L’Ajuntament  de  Valls  ha  de  garantir  aquest  dret,  i,  per  tant,  també  la  seva
assequibilitat, sense cap limitació temporal sinó pel fet de ser persones i al llarg
de tota la vida. El cost del mateix serà bonificat quan la renda de la llar es trobi per 
sota el llindar de la pobresa i d’exclusió social, fixat pels serveis socials. La 
bonificació serà inversament proporcional a la renda de llar assolint una bonificació 
del 100% del cost dels serveis quan la llar no disposi de cap ingrés. A més a més, es
condonarà tot el deute de les famílies que es trobin avui en dia en aquesta situació i 
estan veient vulnerats els seus drets.

75_(ERC) Garantir el subministrament d'energia i aigua.
Promoure, les mesures necessàries per tal que les empreses subministradores 

     

 

   



d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament si no 
tenen un informe dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns ingressos 
inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica 
d’estat de necessitat. 

76_(ERC) Fomentar el diàleg amb les empreses subministradores.
Fomentar el diàleg i la intermediació amb aquestes empreses subministradores, 
especialment amb SOREA, ja que hi tenim contracte directe.

77_(ERC) Crear una comissió sobre pobresa energèica.
Crear una comissió sobre pobresa energètica que prengui mesures destinades a 
evitar el tall de subministraments i a fixar unes tarifes raonables per la situació que 
tinguin algunes famílies: 
Determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb 
insuficiència de recursos.

Garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i 
d’energia als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el 
conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regulars iguals o inferiors al resultat
de multiplicar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada
exercici pel nombre de residents.

Impulsar un bonus social de l’aigua, per tal de regular un sistema públic de preu 
social en el subministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu 
reduït, especialment per a les famílies en risc d’exclusió social, a més d’establir uns 
criteris clars, transparents i homogenis per a concedir-lo basats en la renda familiar. 
S’han de fixar uns consums mínims vitals en còmput mensual, en funció dels 
membres de la llar. 

78_(CCOO) Pactar amb les  empreses subministradores el  manteniment dels
serveis bàsics d'energia i aigua a totes les llars de Valls.

     

 

   



PROPOSTES PER COL·LECTIUS A TREBALLAR D'ACORD EL PLICS

Persones nouvingudes i/o d’origen estranger.

79_(CIU) Accés universal a la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació,
subministrament, etc.) sense requisit d'empadronament
La primera proposta apunta a garantir l’accés universal de la població que viu a Valls
pel que fa a la cobertura de les necessitats bàsiques. La segona, reclama que no es
posi com a requisit el fet d’estar empadronat al municipi a l’hora de poder accedir a
les  ajudes  d’urgència,  per  tal  de  cobrir  les  necessitats  bàsiques.  Això permetria
incloure com a població potencialment usuària aquella que no disposa de papers de
residència i també aquella població transeünt que en un moment concret es troben
al municipi.

80_(CUP) Poder tenir a l’abast quina és la situació de les persones nouvingudes
a la ciutat de Valls.
Estudi de les dades, homes i dones, titular RMI, tipologia del nucli de convivència
per poder incidir també en la infància, total de persones ateses immigrades, noves
altres,  antiguitats,  èxit  o  no  de  les  prestacions,  hàbits  i  nuclis  de  socialització,
especialment dels infants i adolescents, etc.

81_(CUP) Espai per a la inclusió laboral de les persones nouvingudes.
Poder  agrupar  persones  de  la  mateixa  comunitat  amb experiències  laborals  que
hagin tingut èxit, combinat amb un treball de grups heterogenis entre autòctons i
nouvinguts  per  a  compartir  experiències  i  treballar  aquesta  inclusió  laboral  en
ambdós  sentits.  Trobades  entre  persones  nouvingudes  actives  en  el  mercat  de
treball i els no actius, que assessorin en la cerca de feina a d’altres aturats.

82_(CUP) Protecció als “sense papers”.
Treballar  perquè  les  persones  nouvingudes  que  no  tinguin  permís  de  treball  i
residència puguin gaudir dels mateixos serveis socials i econòmics de l’Ajuntament
que  s’ofereixen  a  qualsevol  ciutadà  que  en  té  les  necessitats.  Actualment  s’ha
aconseguit  que es  cobreixin  les  necessitats  bàsiques,  però  cal  anar  més  enllà  i
també oferir altres tipus de serveis, com per exemple, la formació de Vallsgenera,
per  tal  que els  sigui  més fàcil  poder trobar una feina i  aconseguir  els  permisos
corresponents.

     

 

   



82_(CUP) La cultura com a element integrador i de cohesió social.
Actualment les activitats culturals que s’ofereixen des de l’Ajuntament de Valls no
són inclusives ni cohesionadores, només s’adrecen a un públic concret, aquest fet no
facilita que les persones nouvingudes puguin integrar-se a la nostra cultura, ni que
hi  hagi  factors  generadors  de  cohesió  interculturals  al  a  vegada que socials.  En
l’àmbit cultural, cal que la cultura vallenca sigui un motor important en la inclusió de
les  persones  nouvingudes  i  de  cohesió  social  entre  les  diferents  comunitats,
l’autòctona i la provinent de països estrangers. Cal que hi hagi espectacles adreçats
a totes les comunitats i cultures que es troben en la societat vallenca, així
com també experiències d’intercanvi. És important que es facin actes adreçats a la 
comunitat marroquina, per exemple, que és de les més nombroses, però és molt 
més important que es puguin fer actes interculturals, on les diferents comunitats 
puguin compartir entre uns i altres les seves cultures. Perquè aquestes activitats 
siguin inclusives cal que siguin gratuïtes o a preus populars, ja que les persones 
nouvingudes, en la seva majoria, tenen problemes econòmics i no poden gaudir de 
les activitats de pagament.

83_(CUP) La inclusió i la cohesió social de les dones.
Tallers o espais de dones immigrades amb dones autòctones. En la majoria de casos
la dona immigrada és la que pateix més l’exclusió social, per aquest motiu cal que es
facin  reunons  i  trobades  especifiques  entre  dones.  Amb  focus  d'aprenentate  in
intercanvi que puguin ser interessants per compartir i enriquir-nos entre dones de
comunitats d'origen diferents.

Persones aturades, aturades de llarga durada i amb treball precari

84_(CIU) Creació d'una assemblea/grup de persones aturades
Constitució  d’un grup de persones  aturades  que s’encarreguin  de trobar-se amb
regularitat, posar en comú les problemàtiques que els afecten i debatre propostes
per tal de millorar la seva situació.
L’objectiu és facilitar espais per a que els mateixos desocupats puguin constituir-se
en agent amb veu pròpia, atès el fet que sovint són els ocupats els que aborden el
“seu” problema.

     

 

   



85_(CIU) Grup de prospectors de suport a les empreses
Constitució d'un grup de prospectors encarregat de contactar amb les empreses del
territori, conèixer-ne la realitat i anticipar les línies de treball necessàries entre la
gent aturada.
L’objectiu és facilitar la creació d’ocupació coneixent i atenent les necessitats de les
empreses.

86_(CIU) Constitució d'un observatori ocupacional-empresarial
Constitució  d’un  grup  o  àrea  de  treball  que  s’encarregui  de  recopilar  i  difondre
informació sobre la situació ocupacional i empresarial, referent, entre d’altres, als
sectors  d’ocupació  emergents  (filons  d’ocupació),  la  demanda  d’ocupació  i  la
formació recomanada en cada cas.
L’objectiu és oferir informació rellevant de forma periòdica i actualitzada i que sigui
útil per a les empreses i les persones desocupades. 

87_(CIU) Creació d'un fons social municipal d'economia social
Destinació  d’un  fons  municipal  destinat  a  finançar  projectes  relacionats  amb
l’economia social i el cooperativisme

88_(CUP) Teixir  xarxes  de  suport  mutu  en  forma d’assemblea  de  persones
aturades i treballadores precàries.
Impulsar i facilitar l’autoorganització d’aquestes per poder donar o rebre suport quan
sigui necessari i en els àmbits i formes que aquestes persones considerin oportunes. 
Obrir aquest espai de trobada i convertir-lo en una eina generada per vallencs i 
vallenques en situació d’atur, especialment aquells de llarga durada, treballadores 
precàries i persones actives, però que vulguin canviar la situació actual, amb la qual 
fer front al desemparament creat en l’actual situació social i econòmica. Els objectius
d’aquesta assemblea han de ser la de l’empoderament de les persones com a 
professionals, l’impuls de projectes cooperatius, cerca col·lectiva de feina, punt 
d’informació laboral, banc del temps, optimització de recursos, participació en 
mobilitzacions en defensa d’una millora laboral i donar una resposta col·lectiva a
una situació sistèmica i estructural.

89_(CUP) Teixir xarxes de consum col·laboratiu.
Compartir recursos entre les persones amb dificultats econòmiques és una de les
millors  opcions per mirar de pal·liar  els  efectes negatius de la crisi.  Els  aturats,

     

 

   



especialment els de llarga durada, no només poden compartir recursos per la seva
vida  diària,  per  tal  de  reduir  despeses,  com són el  vehicle,  habitatge,  espai  de
treball, sinó que també a l’hora de buscar feina.
90_(CUP) Empoderament de les persones com a professionals i treballadores.
Generar  mecanismes  per  tal  que  els  aturats  de  llarga  durada  puguin  recuperar
l’atuoestima, les ganes de treballar, els hàbits laborals. Mitjançant tallers empoderar-
los física i psicològicament per a que es sentin útils i capaços de poder aconseguir
una sortida laboral digna. Afavorir la sindicalització, l’associacionisme i la participació
en moviments socials d’aquest col·lectiu.

91_(CUP) Impulsar  projectes d’economia social  i  cooperativa que es puguin
tirar endavant amb aquest col·lectiu d’aturats de llarga durada.
Després d’un treball d’enriquiment de la persones, de motivació i recuperació dels
hàbits laborals, l’autoocupació pot ser la sortida més digne que puguin tenir aquest
tipus de persones. L’impuls d’aquests projectes es podria dur a terme en el marc de
l’Assemblea de persones aturades i treballadores precàries.

92_(CUP) Crear  un  espai  de  restauració  de  mobles  i  reparació
d'electrodomèstics, adreçat a persones aturades o amb risc d'exclusió.
Per una banda hi hauria una part de formació pels participants, on estaria bé que
s'hi  contemplessin  un  període  de  pràctiques  remunerades.  Consistiria  en  una
campanya i recollida de mobles i electrodomèstics, la formació i activitat, així com
també un catàleg de serveis pels mateixos participants. Els resultats s’utilitzarien per
a moblar equipaments o pisos de protecció o del catàleg d'habitatges. En aquest
sentit,  les  persones  aturades  o  en  risc  d'exclusió  podrien  disposar  dels  serveis
generats. Es pot aprofitar la iniciativa que s’està duent a terme des de la regidoria
de medi  ambient,  de mobles  solidaris.  Aquesta idea concreta es  pot  estendre a
d’altres feines.

93_(CUP) Desenvolupament de nous projectes en el marc l’Hort per la Inclusió
Social a Valls.
Cal  anar  més  enllà  amb  aquest  projecte  que  té  múltiples  possibilitats.  Aquest
projecte podria estar gestionat per l’Assemblea de persones aturades i treballadores
precàries de Valls i serviria per, a banda de fer la funció que fa actualment, poder
inserir a aturats de llarga durada amb un projecte autogestionat.

     

 

   



94_(CUP) Defensa dels treballadors i treballadores vallenques.
Des del CESV cal tenir un paper actiu en la defensa dels treballadors i treballadores. 
Cal donar suport a totes aquelles organitzacions sindicals compromeses en una 
transformació social real i donar suport a aquelles iniciatives sorgides de la classes 
populars i de col·lectius de treballadors i treballadores que s’autoorganitzin i lluitin 
per aquests objectius. Participar i promoure la creació de plataformes comarcals i 
territorials que lluitin contra la crisi econòmica i de sistema.

95_(CUP) L’Ajuntament de Valls com a exemple d’una contractació i condicions
laborals dignes.
Per tal  d’evitar  la  precarització del  món del  treball  és important lluitar  contra la
temporalitat. L’Ajuntament ha d’assumir com a pròpia la lluita per acabar amb la
temporalitat dins la contractació que efectua el propi ens mitjançant la signatura del
compromís per l’estabilitat, a més d’oferir unes condicions laborals dignes. En aquest
s’hauria  d’exigir  a  les  empreses  que es  subcontractin  com a  primera  condició  a
complir i una clàusula d’estabilitat a establir per aquelles empreses que participin en
els diferents concursos impulsats per l’ens municipal.

96_(CUP) Fons social per a l’economia social i cooperativa.
L’Ajuntament de Valls ha de crear un fons social amb capital per a ajudar a finançar
tots aquells projectes que es presentin que signifiquin ocupar a persones aturades,
especialment les de llarga durada. Aquest fons pot estar lligar a una cooperativa de
finançament ètic.

Gent gran

97_(CIU) Programes d'atenció a la gent gran
Establir  un  conjunt  de  programes  per  atendre  la  gent  gran  que es  basin  en  la
potenciació de la capacitat participativa i relacional d’aquest col·lectiu amb elevat
risc d’aïllament social.
Hi hem agrupat fins a quatre propostes inicialment diferenciades i que tenien com a
nexe en comú la focalització de l’atenció al col·lectiu de gent gran.
D’aquestes,  la  proposta  més  votada  (13  vots)  és  la  promoció  de  l’intercanvi
generacional entre persones en risc d’exclusió social i  la gent gran. L’objectiu és
fomentar la interrelació d’aquests col·lectius, amb dos beneficis: a) poder utilitzar el
potencial de l’experiència i coneixement de la gent gran, en benefici de les persones

     

 

   



amb risc d’exclusió, i b) afavorir la participació social de la gent gran, empoderant-
los i convertint-los en agent social actiu del municipi.
Una segona proposta (amb 2 vots),  molt genèrica, apunta a lluitar per evitar la
solitud de la gent gran que viu sola als barris. 
La tercera proposta (2 vots) defensa que els serveis d’ajuda a domicili adquireixin
també un caire  sòcio-educatiu:  alimentació,  hàbits  de salut,  habilitats  parentals,
higiene, etc. Es tractaria de superar la visió estrictament assistencial.
Finalment, la quarta proposta apunta a l’establiment d’un carnet per a la gent gran
de Valls, amb diversos beneficis per a promocionar la seva participació i implicació
ciutadana: descomptes en l’ús de la piscina, transport, poliesportiu, cinema, etc.

98_(CUP) Estudi detallat i rigorós de les condicions de vida de la gent gran a
Valls.
És molt important poder localitzar tota aquella gent gran que resten invisibles a les
seves cases. Realitzar un acurat estudi estadístic per conèixer la situació real de les
persones grans a Valls. En la majoria de casos pot ser que sigui complicat d’accedir
a aquestes persones si no es fa d’una forma activa i personalitzada, cal insistir en
aquest treball social.

99_(CUP) Buscar estratègies de socialització de les tasques de cura i vigilància
de la gent gran.
Trobar mecanismes de solidaritat i cooperació per tal que aquestes persones que
viuen soles, que tenen dificultats per a baixar al carrer, que no poden realitzar les
tasques domèstiques, trobin el suport en d’altres que puguin donar-los qualitat de
vida en el  seu dia  a  dia.  A la  vegada,  cal  que aquestes  persones  puguin  estar
protegides i vigilades per altres persones properes, per si tenen alguna emergència.

100_(CUP) Facilitar una vellesa mínimament digne.
No centrar-se només en la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones
grans, n’hi ha moltes que no poden accedir a un centre de dia o residència perquè
no s’ho poden pagar i  és important que es faci incidència en la qualitat de vida
d’aquestes persones i puguin gaudir d’una vellesa digne. Per aquest motiu també és
molt important conèixer les dades i  poder actuar mitjançant tallers o espais que
supleixin els centres de dia de pagament.

     

 

   



101_(CUP)  Treballar per a localitzar i actuar davant dels maltractaments a la
gent gran.
Les  situacions  de  maltractament  en  la  gent  gran  són  prou  habituals  i  sovint
invisibilitzades,  des  de  la  Generalitat  de  Catalunya  encara  no  s’ha  fet  una  llei
catalana i només es donen idees sobre protocols. És necessari fer un protocol de
maltractaments a la gent gran a la ciutat de Valls.

Infància i adolescència

102_(CIU) Creació de la figura d'un tutor integral a les escoles, que agilitzi 
actuacions en els diferents àmbits de l'entorn de l'infant.

Es tracta de crear la figura d’un tutor/a que serveixi de nexe entre les diferents
institucions  i  entitats  en  el  seguiment  de  la  trajectòria  dels  infants  amb
problemàtiques. Aquesta figura hauria de ser creada per l’ajuntament i treballaria als
Serveis Socials. Aquesta persona tindria una visió integral  de la problemàtica de
l’infant i coordinaria l’actuació de totes les institucions. 

103_(CIU) Consolidar els ajuts per formació post-obligatòria.

Es planteja  la  necessitat  que l’Administració  tingui  una política  clara  i  previsible
d’ajuts a la formació post-obligatòria. Els centres educatius haurien de conèixer al
començament  del  curs  quins  tipus  d’ajuts  hi  ha  per  poder  treballar  en  l’etapa
postobligatòria.  El  grup  va  centrar  molt  el  discurs  en  la  previsibilitat,  ja  que
reconeixen  que n’hi  ha  d’ajuts  però  que cada any  no  se  sap  quan,  ni  com,  es
gestionaran. 

104_(CIU) Distribució de l'alumnat segons les propostes de l'informe Bofill. 
Millor repartiment de l'alumnat de diferent diversitat cultural.

Es detecta una gran diferència en el repartiment de l’alumnat estranger i es creu que
això té un cost important de desgast del professorat i té conseqüències sobre els
resultats acadèmics. No hi ha un acord sobre si la zonificació única és indicada per
resoldre aquest tema, i desconfien de la tasca de les comissions d’escolarització. 

105_(PSC) Programa d'actuació per la infància.
Cal la coordinació de les institucions (ajuntament, etc) i les entitats del tercer sector 
per tal d’el·laborar un programa d’actuació específic per a la infància i pels joves. És 

     

 

   



necessària la connexió entre diferents polítiques  i serveis com la sanitat, l’educació, 
l’habitatge, els serveis socials i el lleure, per prevenir situacions de vulnerabilitat.

106_(PSC) Programa d’actuació a les escoles, garantint als infants la igualtat de 
drets, no només respecte a les activitats purament lectives, si no aquelles activitats 
complementàries: colònies, activitats extraescolars, sortides formatives per a tots, 
natació..., que ajuden al seu desenvolupament com a persones.

107_(PSC) Incrementar les beques menjador.

Aliments: s’han de garantir les necessitats bàsiques d’aliments dels infants. Són 
rellevants i preocupants les dades que han aparegut recentment en l’informe del 
Síndic de Greuges sobre malnutrició infantil a Catalunya.  Es per això que proposem 
que s’asseguri un increment de l’aportació econòmica  per tal de cobrir un 
percentatge més elevat possible d’alumnes amb les beques menjador. 

108_(PSC) Grup especialitzat d'atenció a la infància.

Especialització en l’àmbit públic de serveis socials d’un grup d’atenció a la infància 
per tal d’incrementar la prevenció en les famílies més vulnerables.

109_(PSC) Especial atenció als joves amb risc d'exclusió.

Programa d’actuació per joves, potenciar especialment les actuacions que es facin 
dedicades als joves. Aquest sector de la població s’ha vist afectat d’una manera més 
directa per la crisi econòmica. Fer un seguiment acurat, de tots els joves amb risc 
d’exclusió, oferint-los programes formatius i acompanyant-los en el procés fins a la 
inserció laboral.

110_(PSC) Actuacions per evitar conductes de risc entre els joves.

Potenciació  de  les  actuacions  destinades  als  joves  per  evitar  conductes  de  risc
respecte  a  consum  de  drogues,  malalties  de  transmissió  sexual  i  també  a
embarassos no desitjats. A nivell de tot Catalunya les dades diuen que estan pujant,
sobretot en el col·lectiu jove, els casos de malalties com la SIDA.

111_(CUP) Estudi  precís  i  detallat  de  les  condicions  de  vida  dels  infants  i
adolescents a Valls.
El CESV ha de treballar per a tenir dades constants sobre aquest tipus de pobresa
que  moltes  vegades  queda  submergida,  per  això  és  tan  important  que  actuï
d’observatori amb tots els agents que hi intervenen.

     

 

   



112_(CUP) Lluita contra la segregació escolar a Valls.
A  Valls  tenim  un  gran  problema  de  segregació  escolar,  aquesta  segregació
reprodueix  desigualtats i  significa un efecte multiplicador de l’exclusió social,  així
com del fracàs escolar, que impedirà en el futur que aquest col·lectiu pugui ensortir-
se’n per si mateix. La combinació d’una escola pública de qualitat, sense segregació,
i de polítiques laborals facilitadores de la conciliació entre les tasques laborals i les
tasques de cura han permeten mantenir els ràtios de pobresa infantil més baixos. La
qualitat de l’educació i els nivells de pobresa es retroalimenten convertint així les
polítiques de lluita contra l’exclusió social de la infància i les polítiques educatives de
qualitat en accions complementàries. L’escola pot esdevenir un espai on prevenir
l’exclusió social futura ja des dels primers anys de vida. Per tant, el CESV ha de 
treballar per a la millora de les polítiques educatives i dur a terme accions que 
signifiquin una facilitació de la conciliació entre les tasques laborals i de cura, per tal 
que Valls pugui disminuir el seu índex d’exclusió i pobresa infantil.

113_(CUP) Treball social amb les famílies amb infants en risc.
Detectar i prevenir situacions de risc i desemparament a causa de les dificultats
socioeconòmiques de les famílies, cal fer un treball integral amb la família, recuperar
la situació laboral i social dels pares ajudarà a disminuir aquests riscos en l’infant.

114_(CUP) Resoldre definitivament el problema de la malnutrició infantil.
Darrerament el  Síndic  de greuges ha alertat  de la situació crítica de malnutrició
infantil que pateixen infants del nostre país. És molt important detectar a Valls quins
són aquells infants que tenen dificultats per a aconseguir aliment, vetllar perquè no
només facin un àpat al dia, sinó que en puguin fer més d’un. Vetllar especialment
perquè també puguin fer més d’un àpat al dia en període de vacances i caps de
setmana.

115_(CUP) Aplicar actuacions per a resoldre l’absentisme escolar.
Un dels  problemes que trobem entre  la  infància  i  l’adolescència  és  l’absentisme
escolar. Actualment sí que hi ha un Pla d’Absentisme que detecta aquests casos,
però cal anar més enllà i buscar eines integrals per a resoldre’l, és necessari que es
creï  un equip de seguiment personalitzat  de l’absentisme, per una banda,  i  que
també tiri endavant accions col·lectives per a resoldre el problema. En aquest equip
hi  ha  de  formar  part  tots  els  agents  implicats,  des  de  serveis  socials,  guàrdia
urbana, ampes, professorat, etc.

     

 

   



116_(CUP) Actuar contra la fuga de joves que marxen a treballar a l’estranger.
Actualment, un dels factors que pot conduir a l’adolescent a l’exclusió social és l’alt
percentatge d’atur que hi ha entre aquest col·lectiu, moltes vegades els joves es 
veuen obligats a marxar de Valls per a buscar feina o per tirar endavant projectes 
personals a d’altres països.
És una problemàtica que requereix d’un debat que s’ha d’abordar de forma seriosa 
de forma transversal i coordinada des de les diferents àrees de l’Ajuntament com 
són joventut, Vallsgenera i serveis socials. És molt important que la regidoria de 
joventut guanyi pes per tal de poder treballar totes aquestes problemàtiques que 
afecten especialment els i les joves i evitar que hi hagi una fugida de vallencs i 
vallenques a l’estranger.

117_(CUP) Espai familiar per a la inclusió i cohesió social.
Crear un espai familiar dinamitzat, on s'ofereixi reforç escolar pels infants i tallers en
diferents  àmbits  i  que,  a  més,  sigui  un  punt  de  suport  pels  pares  on  es  faci
assessorament, acompanyament orientació laboral, i, sobretot , que serveixi com a
xarxa de suport.

118_(CUP) Reforç de les activitats extraescolars per a infants i adolescents
més vulnerables.

És  imprescindible  facilitar  que  els  infants  i  adolescents  que  tenen  problemes
sòcioeconòmics  a  casa  puguin  participar  en  condicions  d’igualtat  en  activitats
extraescolars,  com  fan  la  resta  d’infants  i  joves  de  Valls.  És  imprescindible
programar activitats extraescolars inclusives, així com també els casals d’estiu o el
parc de nadal, on es faciliti la participació de totes i tots en condicions d’igualtat, ja
sigui amb beques per a extraescolars, etc.

119_(ERC) Protocol per evitar la desnutrició infantil.

Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris, un protocol per a detectar 
infants que puguin patir desnutrició. 

120_(ERC) Redistribuir les beques menjador.

Redistribuir les beques de menjador per tal que arribin als alumnes que més les 
necessiten i atorgar beques per tot l’import del cost en els casos necessaris. 

     

 

   



121_(ERC) Garantir les beques menjador.

Mantenir o incrementar la partida destinada a les beques de menjador per a adequar
els ajuts a les necessitats reals.

122_(CCOO) Garantir les beques menjador.

Assegurar la ingesta de tres àpats diaris pels infants mitjançant l'adequació de les 
partides de beques menjador.

123_(CCOO) Flexibilitzar les quotes de les Escoles Bressol municipals. 

Cal adaptar l'aportació de les famílies amb menys ingressos a les Escoles Bressol 
municipals.

124_(CCOO) Ajuts pel material escolar i activitats de lleure.

Garantir a tots els infants l'accés a llibres, material escolar i activitats de lleure amb 
un sistema de beques i ajuts suficients.

Persones sense llar

125_(CIU) Programes d'accés a l'habitatge.

Es defensa la necessitat d’augmentar el parc d’habitatge destinat al lloguer social i a
altres mesures similars (habitatges d’emergència, etc.). En aquesta línia, es reclama
que es garanteixi l’accés universal a un habitatge a Valls i que el volum de renda no
sigui  un  impediment  per  a  poder  disposar  d’un  habitatge  digne.  Es  concreta  la
següent possible mesura d’intervenció: 

– Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. Per a complir amb el punt anterior, es
proposa, per exemple, que l’Ajuntament assumeixi el cost de la rehabilitació
d’habitatges antics –per exemple, del barri antic- i, a canvi, en sigui el titular
per a destinar-los a un ús social. Es comenta que això afavoreix els propietaris
de pisos buits (en tant que l’Ajuntament col·labora en la seva rehabilitació),
afavoreix a l’Ajuntament (perquè disposa d’habitatges disponibles per a lloguer
social) i  afavoreix la dinamització social  d’entorns del  municipi,  així com la
seva revalorització.
No es concreten aspectes tècnics: quin cost hauria d’assumir l’Ajuntament,
durant quant de temps podria destinar-se l’habitatge a lloguer social, etc

     

 

   



126_(CUP) Pisos d’emergència per als sense llar.
Com a mesura de xoc, cal que el CESV treballi perquè no hi hagi cap persona a Valls
que dormi  al  carrer,  facilitant-los  un sostre de  forma urgent.  Crear  un alberg  o
centre d’acollida d’urgència perquè les persones no hagin de dormir al carrer, o bé
disposar d’un pis buit d’emergència. Resulta imprescindible realitzar un treball social
amb aquestes persones, és a dir, que l’actuació no signifiqui només disposar d’un
sostre, sinó incloure també un programa d’acompanyament.

127_(CUP) Polítiques actives d’habitatge social.
En la trajectòria cap a la situació de sense llar cada cop prenen més importància els
problemes econòmics i la incapacitat de fer front al pagament de l’habitatge. Aquest
fet i les experiències europees recomanen repensar el plantejament dels processos
d’inclusió social. La realitat diversa de les persones sense llar requereix diversitat en
les  aproximacions  socials  i  educatives.  Quan  la  necessitat  més  important  d’una
persona és l’habitatge, s’han de cercar mecanismes que posin per davant d’altres
intervencions facilitar-li un lloc per viure i per reconstruir la seva vida social amb uns
mínims de privacitat i autonomia. D’entrada, cal detectar quantes persones dormen
al carrer i quantes malviuen en espais sense les condicions d’habitabilitat correctes i
treballar perquè puguin aconseguir una llar. Cal desenvolupar un seguit de polítiques
d’habitatge social molt actives.

128_(CUP) Suport a iniciatives ciutadanes que treballen contra la  pobresa i
l’exclusió social.
Establir convenis i donar suport a les iniciatives que sorgeixen de la societat civil per
a frenar els efectes d’aquesta situació en les persones que més pateixen la crisi.
Darrerament l’Associació La Taulada ha obert un menjador social, acció de suport
mutu que no només significa donar de menjar a les persones menys afavorides, sinó
que també significa donar un suport i teixir uns vincles de cooperació i solidaritat
entre  els  usuaris  i  els  voluntaris.  Cal  que  des  de  l’Ajuntament  es  doni  suport
incondicional  a  aquestes  iniciatives  que  no  són  merament  caritatives,  sinó  que
construeixen xarxes, estableixen vincles relacionals i ajuden a la persona a ensortir-
se’n, factors claus i imprescindibles.

129_(CUP) Pisos  d’emergència,  assessorament  i  seguiment  a  les  persones
desnonades.
És important fer un treball específic amb les persones desnonades, cal disposar de
pisos d’urgència per a poder allotjar-los de forma provisional i fer un treball específic

     

 

   



per tal que puguin recuperar el seu habitatge o disposar d’un lloguer social. Aquest
treball s’ha de realitzar des de l’Ajuntament, en col·laboració amb la PAH i negociant
amb els bancs i pressionant perquè aquests posin a disposició de lloguer social els
habitatges que tenen buits.

130_(ERC) Mesures de suport a les persones desnonades i desallotjades.
Adoptar les mesures pertinents per a facilitar allotjament a les famílies afectades per
llançaments  hipotecaris  i  a  les  víctimes  de  desallotjament  per  impagaments  de
lloguer,  posant  a  llur  disposició  un  habitatge  social  o  un  dels  que  disposa
l’ajuntament o mantenint-les en el mateix habitatge, i exercint les accions polítiques
i  legals pertinents davant les entitats bancàries titulars de les hipoteques o dels
edificis ocupats, especialment amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (Sareb). 

131_(ERC) Impulsar els pisos de lloguer social 
Potenciar els pisos de lloguer social, forçant a les entitats bancàries que tenen pisos
desocupats a que els posin a lloguer social. 

132_(CCOO) Impulsar els pisos de lloguer social 
Potenciar la bossa d'habitatges de lloguer social amb habitatges buits de titularitat
de les entitats financeres.

133_(CCOO) Noves fórmules d'accés a l'habitatge.
Cercar, impulsar i incentivar fórmules d'accés a l'habitatge com el lloguer cooperatiu,
la cessió d'ús,... 

Persones drogodependències i altres addiccions

134_(CUP) Seguretat  ciutadana  entesa  com  la  seguretat  de  no  caure  en
situacions de pobresa i/o exclusió social.
Moltes d’aquestes persones tenen unes vides tan desestructurades que són molt
vulnerables  de  veure’s  atrapades  en  diferents  addiccions,  el  joc,  les  drogues,
l’alcohol,  etc,  Valls  no  pot  girar  l’esquena  a  aquests  vallencs  i  vallenques  que
pateixen, viure en un municipi segur, no significa tenir més policia per a vigilar les
conductes  conflictives  que  poden  derivar-se  d’aquestes  addiccions,  sinó  que  la
seguretat ha de significar que qualsevol persones que estigui en risc de caure en una
addicció tingui una xarxa de protecció que la salvi i l’ajudi a recuperar les ganes

     

 

   



de viure. Cal que el Pla de Seguretat ciutadana de Valls tracti aquests col·lectius 
amb un treball social i no des de la criminalització i penalització. És necessari 
incloure una actuació en aquest sentit en aquest Pla.

135_(CUP) Crear  un  centre  de  reducció  de  danys  per  a  persones  amb
addiccions.
- Potenciar l’autonomia personal a traves de les habilitats socials per a que siguin
persones actives dins d’una societat inclusiva.
- Facilitar eines i recursos per a la comunicació activa
- Estimular la participació en grup
- Facilitar la lliure expressió de la seva càrrega d’emotivitat i sensibilitat
- Modificar conductes inadequades de comunicació
- Utilitzar l’art i l’expressió corporal (teatre, pintura, música, etc) com una eina
pedagògica dins d’un context basat en l’aprenentatge de valors i habilitats socials.
Desenvolupar les aptituds artístiques dels usuaris
- Treballar l’adquisició de compromís
- Acceptar la diferencia com a un valor enriquidor per a la convivència a la societat
- Crear un espai propi i lliure per a expressar conflictes i interessos propis del grup
- Treballar la autoimatge i autoconcepte. Treballar sentiments d’ira i frustració.

Víctimes de la violència de gènere

136_(CUP) El Consell de Dones com a eina activa en la defensa dels drets, salut,
seguretat i dignitats de les dones.
A Valls tenim el Consell de dones, és molt important que, a banda de tota la feina
que es pugui  fer des del SIAD, des del Consell es puguin treballar els problemes
específics que atempten contra les dones com són la violència de gènere, la nova llei
de  l’avortament  que  el  govern  espanyol  vol  aprovar,  els  micromasclismes  que
trobem en la vida quotidiana, etc. Diferents formes de violència que es troben dia a
dia en la nostra societat i que cal afrontar des d’aquest fòrum participatiu.

137_(CUP) La  lluita  contra  violència  de  génere  també  en  l’àmbit  laboral  o
institucional.
El CESV i el Consell de dones han de vetllar perquè la qüestió de la violència de 
gènere no recaigui només en el maltractament físic o psicològic de les dones per 
part dels seus marits, sinó que les dones també pateixen violència laboral, a les 

     

 

   



seves feines, per exemple, o violència institucional, amb determinades lleis que les 
sotmeten a no poder decidir sobre el propi cos, per exemple, com la propera llei 
d’avortament. El CESV i el Consell de dones han de poder actuar específicament amb
aquests col·lectius des d’un punt de vista integral, ja que la violència de gènere no 
només està a l’esfera familiar, sinó també a la laboral i social.

138_(CUP) El Consell de Dones com a membre del CESV.
Per a poder realitzar aquest treball específic, cal que hi hagi una representant del 
Consell de dones al CESV.

Prostitució

139_(CUP) Localització, seguiment i cerca de solucions per a les dones que es 
dediquen a la prostitució a Valls.
Des del CESV s’ha vetllar perquè es faci un treball important per a detectar les 
dones que pateixen aquesta situació i l’Ajuntament ha de tenir-hi una resposta i 
solució precises. Cal que aquestes vallenques estiguin protegides, per a això, és 
necessari que se’ls ofereixi una tarda de ginecologia a la setmana gratuïta, oferir-los 
informació, preservatius, psicologia, protecció legal si la necessiten, etc. i en la 
mesura del possible poder fer un treball específic per a aquelles dones que vulguin 
optar per altres opcions que no sigui la prostitució.

140_(CUP) Descriminalització del col·lectiu de dones prostitutes.
També és important que des del CESV, juntament amb el Consell de dones, es 
treballi per la descriminalització d’aquest col·lectiu i que la població vallenca no 
estigmatitzi aquestes situacions, reflex de la pobresa.

Persones amb discapacitat física i/o psíquica i persones amb problemes de salut 
mental

141_(CIU) Pla de formació per a l'autonomia de les persones amb discapacitat 
de 16 a 18 anys. Foment d'un recurs i formació estable per a joves de mes de 
16 anys
Aquestes dues propostes, tot i que al començament es van defensar separadament,

     

 

   



van  anar  confluint  en  una  de  sola,  fent  que  fos  la  més  votada.  Es  reclama
l’existència d’accions educatives i formatives per a les persones de més de 16 anys
que  queden  fora  del  sistema  educatiu  reglat,  amb  una  especial  atenció  a  les
persones amb discapacitats. Existeix la idea que aquest col·lectiu no té ara sortides
ni  alternatives  formatives  i  dissenyant  programes  específics  podria  donar-se
formació a aquests joves. 

142_(CIU) Programes d'atenció a persones amb malaltia mental.
La  primera  proposta  demana  la  creació  d’un  espai  físic  per  a  la  prevenció  i
seguiment de persones en situació de risc de patir malalties mentals. Es tractaria
d’oferir un recurs d’atenció pro-activa i que serviria de referència per altres agents
socials del municipi.
També s'apunta a la posada en marxa d’un programa de reinserció i inclusió social
per a persones amb risc d’exclusió, on un dels col·lectius d’atenció principals seria
precisament  la  que  pateix  malalties  mentals.  Es  proposen  intervencions  per  al
foment  de  l’autoestima,  la  capacitació  laboral  i  intervencions  enfocades  al
desenvolupament d’aptituds socials (per exemple, intervencions amb animals).

143_(CUP) Mobilitat accessible i segura a Valls.
Incloure en el Pla de Mobilitat Urbana totes les millores necessàries per tal de fer de 
Valls una ciutat més accessible, no només adaptant voreres i carrers, sinó també 
amb semàfors sonors, per exemple. És important que es tracin itineraris específics 
per a persones amb discapacitat, perquè puguin gaudir de la ciutat i poder moure’s 
amb facilitat per a satisfer les seves necessitats.

144_(CUP) Anar més enllà de la mobilitat accessible i segura.
És important que Valls també es faci més accessible no només en l’aspecte de la 
mobilitat, sinó també en d’altres aspectes com en l’accessibilitat web, l’accessibilitat 
dels edificis públics, de les activitats culturals i esportives que es programen, 
aquesta accessibilitat no només s’ha de plantejar en termes de discapacitats 
motores, sinó també sensorials i psíquiques. 

145_(CUP) Inclusió laboral de persones amb discapacitats físiques, psíquiques i
amb problemes de salut mental.
Treballar per a la inclusió laboral d’aquest col·lectiu, juntament amb el treball que ja 
s’està desenvolupant des de Ginesta, és important que des de l’Ajuntament de Valls 

     

 

   



també es pugui oferir un servei de recerca de feina, formació i informació, així com 
d’emprenedoria per a persones amb discapacitat. 

146_(CUP) Cohesió social de persones amb discapacitats físiques, psíquiques i 
amb problemes de salut mental.
Treballar la cohesió social de les persones amb discapacitat és molt important, per 
aquest motiu cal fer una planificació específica perquè aquestes puguin gaudir de 
tots els serveis culturals i d’oci que s’ofereixen des de l’Ajuntament. Així com també 
és molt important poder donar suport a totes les iniciatives associatives que 
sorgeixen des d’aquest àmbit, com és el Ziga Zaga. 

147_(CUP) Establir mecanismes de prevenció per als problemes de salut 
mental.
El col·lectiu de persones amb problemes de salut mental està creixent molt arrel de
la  crisi  econòmica  i  social  que  estem  vivint.  Des  del  CESV  cal  vetllar  perquè
l’Ajuntament pugui establir mecanismes de prevenció. És molt important treballar
emocional i psicològicament amb les persones que es queden sense feina, que, tot i
tenir feina, tenen dificultats econòmiques i familiars, que es queden sense habitatge,
ja sigui amb la contractació de més psicòlegs, creant grups d’ajuda mútua, etc, el
més important de tot és prevenir i evitar que la persona caigui en una depressió, en
alguna addicció, etc.

     

 

   


