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INTRODUCCIÓ
REUNITS
D’una banda, els càrrecs electes de Junts x Valls i d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC)-Compromís per Valls de l’Ajuntament de Valls,
I de l’altra, els presidents respectius de les agrupacions locals dels partits polítics de
Partit Demòcrata Català (PdCat) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) del
municipi de Valls,

EXPOSEM
Vista la composició municipal resultant de les eleccions municipals del passat 26 de
maig de 2019, proposem un acord de govern, amb la finalitat de dotar el municipi d’un
govern municipal estable que pugui oferir als seus ciutadans uns serveis públics de
qualitat, mitjançant una gestió eficaç, participativa i de consens, i que posi les persones
en el centre, per tal de fomentar la cohesió social, la igualtat i la justícia social.
L’objectiu de l’acord de govern és, d’una banda, garantir la formació d’un govern estable,
amb capacitat d’entomar els reptes de la ciutat i del país en els propers anys i, de l’altra,
fixar els principals eixos estratègics que s’han de desenvolupar durant el mandat.
L’acord de govern s’inspirarà en cinc valors: transparència, confiança, responsabilitat,
participació i aposta per les persones. Aquests valors orientaran el conjunt de mesures
estratègiques de govern i la plasmació de les polítiques públiques que s’impulsaran
durant el mandat 2019-2023. Transparència en la gestió dels recursos públics en tots
els àmbits en què l’Ajuntament de Valls desenvolupi la seva activitat o hi tingui presència
i/o representació. Confiança en les potencialitats econòmiques, educatives, culturals,
esportives, socials..., que ens ha de permetre generar millors condicions per als veïns i
veïnes, petits i grans empresaris, professionals liberals, etc. per tal que puguin excel·lir
en tots els àmbits. Responsabilitat compartida entre tots els regidors dels partits
signants de l’acord de govern, amb el benentès que la ciutat i els ciutadans de Valls són
els únics destinataris del compromís de govern. Responsabilitat compartida que implica
també la rendició de comptes d’acord amb el valor de transparència abans esmentat.
Participació entesa des de la governança, involucrant els ciutadans en la presa de
decisions i en la corresponsabilitat del govern. La participació ha de fluir en tots els
àmbits del nou govern. L’aposta per les persones centrarà les polítiques municipals per
tal de forjar un Valls més just i cohesionat, amb igualtat d’oportunitats per a tots els
vallencs i vallenques. Defensem que la principal inversió d’un ajuntament són les
persones per garantir que els ciutadans puguin viure millor i garantir el seu projecte de
vida.
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1. MODEL DE CIUTAT
Entenem, en primer lloc, que Valls ha de consolidar el paper de lideratge com a capital
de l’interior del Camp de Tarragona en un model transversal de polítiques públiques en
el qual les persones i les polítiques de benestar i de qualitat de vida siguin el centre
de tota acció de govern.
En aquest sentit, més enllà del present acord, l’acció de govern prioritzarà el consens
amb totes les formacions polítiques representades a l’Ajuntament i, d’una manera
especial, amb el conjunt de la ciutadania i el teixit associatiu i cívic de la ciutat per
avançar amb més força, d’una manera participada i transparent.
Cal continuar reforçant els serveis directes a les persones i les famílies per fer un Valls
més cohesionat i just, que esdevingui un model de ciutat educadora, que prioritzi les
polítiques públiques de benestar, salut, educació, formació i ocupació, acció cívica,
joventut i gent gran, donant suport a les famílies i als col·lectius més vulnerables.
Impulsarem l’acció comunitària com a eina necessària per millorar el dia a dia de les
persones. A la vegada, situarem en el centre de l’acció de govern les polítiques
públiques destinades a dinamitzar econòmicament el teixit empresarial i millorar la
formació com a motors per generar ocupació i reduir l’atur, en especial de tots aquells
col·lectius amb més dificultats per accedir al món laboral com els joves i les persones
majors de 45 anys. Ampliarem i reforçarem també el paper de Valls com a capital
turística, de comerç i de cultura, amb noves accions que sumin a favor de la dinamització
social i econòmica de la ciutat.
Totes aquestes accions d’impuls a la ciutat es faran promovent una sensibilitat
col·lectiva vers l’ecologia i la sostenibilitat. Incidirem especialment en el medi ambient,
la reducció de residus i l’assoliment progressiu de la transició energètica.
Ampliarem les actuacions a la via pública, mantenint el contacte directe amb les
associacions de veïns i la ciutadania per fer possible la canalització de les seves
demandes, propostes i inquietuds. Propiciarem un urbanisme cohesionador i de
proximitat i alhora transversal que tingui en compte l’estat de carrers i places, la
modernització integral de serveis o la mobilitat per fer una ciutat més agradable i més
humana.
Treballarem per fer de Valls un municipi mirall de la República per començar a construir
la República Catalana. Seguirem estant al servei de la consecució de la independència.
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2. PROJECTES DE CIUTAT
Museu Casteller de Catalunya
Amb l’obertura de l’espai de referència de l’univers casteller, proclamat des de l’any 2010
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i tret identitari de Catalunya,
podrem viure les experiències des de la innovació. Ha de ser la seu i el lloc de trobada
de tota la comunitat castellera, des d’on es treballi cada dia per protegir i promoure els
castells, amb el propòsit d’encomanar els valors del fet casteller als visitants, cohesionar
l’univers casteller i millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Valls, amb especial
atenció al Barri Antic i l’àrea d’influència de la població.
Recuperació dels torrents
Amb la redacció del projecte per suprimir els col·lectors de la llera del torrent, la
tramitació del Pla Especial de Torrents i el soterrament de les línies elèctriques, podrem
treballar la restauració ambiental dels torrents per iniciar la recuperació d’aquest
patrimoni natural, patrimonial i social i convertir-lo en el futur en espai de lleure per a les
persones.
Casal Cívic de Ca Xapes
Aprovat el projecte definitivament, cal iniciar els tràmits per executar l’obra. Caldrà
retornar la llar de jubilats a la seva antiga però reformada seu i engegar el projecte
transversal de dinamització de l’equipament per a la ciutat.
Escola de Música Municipal Robert Gerhard
Arran del creixement i de l’èxit del model pedagògic de l’Escola de Música, i de la
necessitat d’ampliar l’oferta d’ensenyaments artístics, és prioritari redactar el pla
funcional del nou projecte pedagògic per definir les necessitats de la nova Escola.
Cercarem la millor ubicació al centre històric, prioritzant ca Padró, però, si s’hagués de
desestimar arquitectònicament o per raons d’espai, cercaríem emplaçaments alternatius
al centre històric. Amb la ubicació consensuada, caldrà redactar el projecte executiu i
realitzar les obres.

Seu de la Policia Local
Amb el pla funcional redactat, cal treballar per definir la ubicació de la nova seu de la
Policia Local als voltants del Barri Antic i del Portal Nou. Posteriorment s’haurà de
redactar el projecte executiu per començar-ne la construcció.
Centre Cívic al Barri Antic
Cal adequar i posar a disposició de les iniciatives del Centre Cívic els nous espais de la
plaça de les Escudelles a fi de continuar l’acció de cohesió social i dinamització. Un cop
coberta la dotació pressupostària necessària per executar el projecte redactat de nou
Centre Cívic a l’espai del carrer Mossos d’Esquadra, es podrà construir definitivament.
Casa de la Festa
És un espai per a la conservació i exposició dels elements festius de la ciutat. Permetrà
difondre l’imaginari festiu entre els centres educatius i com a atractiu turístic per a Valls.
Dissenyarem el pla funcional, conjuntament amb les entitats que el gestionen, buscarem
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un emplaçament als voltants del Museu Casteller i la plaça del Blat i redactarem el
projecte executiu del nou equipament cultural.
Recuperació de les muralles medievals
Aprovat definitivament el projecte de recuperació del tram de la muralla de Sant Antoni,
en començarem la restauració i la urbanització per fases.
Continuarem la redacció del projecte d’enderroc de les construccions de la muralla de
Sant Francesc i la recuperació del patrimoni i l’enjardinament de l’espai lliure resultant.
Consolidació de la coberta de Sant Francesc
Consolidarem la coberta de Sant Francesc per tal de preservar un valor patrimonial de
la nostra ciutat d’acord amb el projecte redactat.
Museu de Valls
Amb l’ampliació de les instal·lacions del Museu de Valls podrem ampliar el contingut
museogràfic amb l’exhibició permanent del fons i generar una xarxa museística sota el
segell de Museu de Valls.
L’ampliació permetrà la creació d’espais que posaran en valor l’obra dels vallencs
il·lustres Robert Gerhard i Narcís Oller, i aportarà una major riquesa cultural i històrica a
la ciutat.
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3. ÀMBITS ESPECÍFICS
3.1. VIA PÚBLICA I BARRIS
Volem fer de la proximitat, de les actuacions a petita escala, una forma de treballar que
influeixi en el dia a dia dels ciutadans. Amb una planificació a llarg termini, que prioritzarà
les actuacions als barris, a les places i als carrers de la ciutat segons les seves
necessitats, volem que els vallencs gaudeixin d’un entorn net, endreçat i segur. La
relació fluïda amb els barris, les associacions de veïns i la ciutadania continuarà sent
essencial. Per això aquesta tasca es farà directament des d’Alcaldia.
La nova licitació del servei de recollida d’escombraries, neteja i jardineria s’ha d’abordar
amb l’objectiu de disminuir els residus i millorar el servei, la recollida selectiva i l’estat
dels parcs i jardins de la ciutat. Per això afrontarem aquesta licitació amb dos objectius
clars: el control del servei i treballarem per fer possible l’entrada en el concurs
d’empreses del tercer sector vinculades a la inserció social i laboral.

3.2. MOBILITAT
Per una ciutat més sostenible volem continuar apostant pel transport urbà, i ens
proposem fer un pas més oferint la gratuïtat de l’autobús urbà com a mesura per reduir
el trànsit a la ciutat. Seguirem treballant en l’obertura d’aparcaments gratuïts dissuasius
a la ciutat, i consensuarem amb el veïnat la línia proposada a la Taula del Barri Antic de
regular l’accés amb vehicle privat i pacificar el trànsit a tot el Barri Antic.
Planificarem carrils bici, seguint el disseny del Pla de Mobilitat Urbana, per afavorir la
mobilitat i la connexió dels afores de la ciutat amb el centre. Així, l’acció de govern en
matèria de mobilitat fomentarà propostes que afavoreixin la sostenibilitat, promovent una
ciutat més ecològica i menys contaminant. Anirem incorporant vehicles elèctrics
municipals i punts de recàrrega elèctrica a la ciutat.

3.3. EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Renovarem la pista coberta poliesportiva del Vilar per adequar-la a la pràctica dels
esports que s’hi practiquen i els vestidors de l’edifici de les entitats del Vilar.
Ampliarem l’oferta de parcs de salut més enllà dels previstos en els pressupostos
participatius del 2019. Definirem les instal·lacions esportives del futur complex esportiu
a la zona de ponent. Així mateix el govern es dotarà d’un pla de manteniment
d’instal·lacions que permeti planificar les intervencions en aquest sentit.

3.4. TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Avançarem en el model de gestió electrònica i facilitarem els tràmits amb l’Administració
perquè siguin més àgils. La transparència i la proximitat han de ser eixos fonamentals
de l’acció política municipal. Modernitzarem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’acord amb
aquests objectius.
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3.5. GESTIÓ ECONÒMICA
Ens comprometem a gestionar els recursos públics d’una manera responsable i eficient,
i a mantenir l’equilibri pressupostari i l’endeutament a nivells baixos i una política fiscal
sostenible. Seguirem aportant els 100.000€ anuals a la Fundació de les Decennals per
a l’organització de les Festes de la Mare de Déu de la Candela de l’any 2021 i per a les
del 2031.
Incidirem en les polítiques que facilitin una redistribució de la riquesa, ajudant les
persones per garantir l’equitat i disminuir l’efecte dels desequilibris econòmics.

3.6. COMERÇ
Cal seguir amb la diagnosi i les conclusions del pla de treball elaborat per l’Escola del
Comerç i la Distribució, i impulsar millores en el servei de la compra a distància, la
plataforma digital i el transport sostenible. Continuarem donant suport a la marca
“Comerç de Valls” i al teixit associatiu comercial, així com als mercats setmanals,
especialment al de fruita i verdura com a productes frescos.

3.7. TURISME
Ens comprometem a crear la Taula del Turisme de Valls per tal de coordinar i gestionar
l’oferta hotelera i d’allotjaments a Valls. Potenciarem la Nova Oficina de Turisme i la
dotarem d’uns espais per a difusió audiovisual que seran punt de sortida de totes les
rutes turístiques. Incrementarem el nombre de rutes vinculades amb el patrimoni cultural
i patrimonial de la Ciutat.

3.8. EMPRESA I OCUPACIÓ
Aprofundirem en el treball del Pacte del Camp de Valls – Parc Industrial de l’Alt Camp
per incorporar-hi empreses del nostre entorn. Obrirem dos nous accessos al polígon
industrial: una rotonda a la C-37 per accedir directament al Palau de Reig de Dalt i un
accés al polígon amb la connexió del carrer Fusters i el desviament de la N-240.
Continuarem apostant per complementar la iniciativa de la Generalitat amb programes
de contractació directa a través dels plans d’ocupació d’iniciativa municipal i
incentivarem la inserció al mercat laboral dels col·lectius més vulnerables i de les dones.
Impulsarem un pacte de ciutat amb els agents socials des del Consell Econòmic i Social
per a la creació de llocs de treball de qualitat.
Ens comprometem a iniciar gestions amb la Secretaria d’Universitats de la Generalitat
de Catalunya i amb la Universitat Rovira i Virgili per poder ser seu universitària.

3.9. CENTRE HISTÒRIC
Cal establir i afavorir grans acords de ciutat en el projecte de recuperació urbanística,
social i econòmica del Barri Antic, uns acords que han d’incloure, en primer lloc, el
conjunt de veïns i veïnes, a més d’entitats i grups polítics. Fomentarem la recentralització
urbanística i geogràfica del Barri Antic perquè recuperi el paper de centre de la ciutat i
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focalitzarem les actuacions a l’entorn de tres grans eixos molt importants: habitatge,
equipaments i qualitat de vida.

3.10. PATRIMONI
El model de ciutat ha de valorar el patrimoni històric i natural, recuperant, consolidant i
posant al servei de tots els ciutadans els elements més emblemàtics que ens
identifiquen com a ciutat i, a la vegada, recuperant progressivament els torrents de Valls
com a pulmó verd i obrir-los a tots els vallencs i vallenques.

3.11. IGUALTAT
Posarem en marxa el punt d’atenció a la diversitat sexual i desenvoluparem el Pla LGBTI
Municipal. La igualtat ha de ser un principi central de les polítiques públiques de
l’Ajuntament de Valls amb accions transversals. A la vegada, cal treballar per involucrar
el teixit associatiu i el sector privat en les polítiques de gènere.

3.12. EDUCACIÓ
Treballarem amb les AMPA i amb les direccions dels centres per dissenyar un pla
educatiu de ciutat. Municipalitzarem la gestió de les llars d’infants Tabalets i Xiquets i
Xiquetes i dotarem de contingut el Pla Educatiu d’Entorn.
Cal optimitzar els recursos públics, adequant els patis d’alguna escola per a la pràctica
esportiva dels clubs amb mancances d’instal·lacions, la qual cosa afavorirà la promoció
de l’esport de base d’aquestes entitats i un millor servei a la comunitat educativa.

3.13. HABITATGE
Potenciarem nous models de promoció d’habitatge de col·laboració entre el sector públic
i la iniciativa privada. Incidirem en la rehabilitació d’habitatges i la cessió d’ús. El govern
concretarà esforços per incrementar el parc públic d’habitatge i abordarà la redacció del
nou pla local d’habitatge.

3.14.- PARTICIPACIÓ
Ampliarem els pressupostos participatius, revisant el model de forma contínua per
millorar la proposta i el funcionament a cada convocatòria. Redactarem el nou
Reglament de Participació Ciutadana per regular la relació de la ciutadania amb
l’Administració i millorar els espais de participació existents.

3.15. CULTURA
El proper 2021 celebrarem les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela i en
garantirem un model de gestió responsable i participatiu, a partir de comissions
específiques que en redacten la programació, i de voluntariat que impliqui els vallencs.
La creació cultural rebrà el suport de l’Àrea de Cultura, desenvolupant noves línies de
subvenció i transformant els equipaments culturals municipals en espais de creació.
El Museu de Valls ha d’ampliar el discurs museogràfic amb l’exhibició permanent del
fons. Cal potenciar la creació de més espais expositius i visitables de valor patrimonial,
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de valor artístic i d’autors i artistes vallencs de referència (Narcís Oller, Robert
Gerhard...), creant una xarxa museística de ciutat d’interès turístic.

3.16. SALUT
Per mantenir els serveis sanitaris i assistencials de qualitat i proximitat calen inversions
estructurals decidides als edificis del Pius Hospital i del Sociosanitari i a les residències
municipals per a gent gran. Per això, amb el suport i la iniciativa del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, cal situar a la vora del Pius Hospital el nou parc
sanitari i assistencial, amb instal·lacions noves per al Pius Hospital i més espai per a
l’assistència primària de la ciutat. En aquesta planificació és necessari prioritzar la
construcció del nou centre sociosanitari, actualment ubicat al claustre de Sant Francesc.
Aquest repte d’inversió s’ha d’afrontar garantint una gestió eficaç del Pius Hospital, i per
això ens comprometem a estudiar els possibles models de gestió i de funcionament que
ho facin possible.
Ens comprometem a crear més places públiques a les residències per a gent gran.

3.17. CIVISME I ÚS DE LA VIA PÚBLICA
Cal treballar per enfortir i regular un marc de civisme i de respecte entre els ciutadans,
fomentant les relacions entre les persones i el respecte individual i col·lectiu. Així mateix,
cal impulsar accions cíviques que contribueixin a consolidar el sentiment de pertinença
a la comunitat, perquè cada dia sentim i estimem més la nostra ciutat.
Les bones actituds s’han de traslladar a la via i als espais públics, a les instal·lacions
públiques i a altres béns comunitaris que configuren la imatge de la ciutat.
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