
 

 
 

Acord Pressupostos 2020  

Els grups municipals del PSC i de Junts pel Vendrell son organitzacions polítiques amb 

representació al ple de l’Ajuntament del Vendrell que vetllen pels interessos generals de tots els 

vendrellencs i vendrellenques. Totes dues forces estan compromeses amb el benestar col·lectiu 

del Vendrell, la convivència i el respecte a la diversitat i la pluralitat de la seva població, la 

cohesió territorial del municipi i amb l’agenda 2030 per un desenvolupament sostenible, 

respectuós amb el mediambient i que afronti els reptes del canvi climàtic. 

És voluntat dels dos grups municipals continuar col·laborant en el progrés i benestar del Vendrell 

amb un acord per als pressupostos municipals del 2020. Aquest acord implica la creació d’una 

comissió de treball constituïda per membres d’ambdós grups per fer el seguiment dels projectes 

i les partides pressupostàries que el fonamenten.  

Aquest acord contempla, per una banda, el suport als projectes que vàrem impulsar plegats  

durant el mandat anterior, i que s’han d’executar en aquest i, per l’altra, a partir de la 

coincidència programàtica, l’acord per a nous projectes i mesures de millora urbana i transició 

ecològica. 

PROJECTES INICIATS: 
- Execució del Feder de Coma-ruga; urbanització i recuperació de l’edifici del Tabaris 
- Redacció del projecte del Feder del carril Bici 
- Aprovació del projecte de la renovació de la pista d’atletisme 
- Execució del Pla d’Aparcament 
- Continuïtat del Festiuet   
- Participació de les entitats culturals en la programació de la Capitalitat 2020 
 
NOUS PROJECTES: 
- Redacció del projecte del parc del Botafoc 
- Instal·lació d’un punt de recàrrega elèctrica de vehicles als nuclis marítims 
- Redacció del projecte per a una nova oficina d’informació i turisme a l’antiga biblioteca  
- Redacció Pla local de Seguretat Viària 
- Inici redacció POUM: confecció dels plecs tècnics i projectes previs (Catàleg de patrimoni i 

declaració BCIL Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders) 
- Pla Renove de voreres i asfalt, prioritzant l’accessibilitat i els camins escolars  
- Millora de les instal·lacions del TAG i dels auditoris de música   
- Impuls a la llengua catalana a través del Consorci de Normalització Lingüística 
- Implementació de mesures de promoció d’habitatge i lloguers socials    
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