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La versió que teniu a les mans no és la definitiva del document del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). Aquesta conté el Pla de Govern i les propostes 
ciutadanes recollides del procés participatiu, però encara és oberta a les 
propostes dels grups municipals del consistori. Les futures modificacions en 
cap cas alteraran les propostes ciutadanes incorporades. La versió definitiva 
s’aprovarà properament al Ple municipal.
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PRIORITAT 1. DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ÀMBIT 1. PRODUCTIVITAT, REINDUSTRIALITZACIÓ I 
CREACIÓ D’OCUPACIÓ

La crisi econòmica actual i el fenomen de la globalització exigeixen adaptar 
l’economia del municipi a aquests nous reptes. Cal enfortir l’economia local i 
adequar-la a les noves realitats, definir estratègies per afavorir els sectors in-
dustrials, comercials i agrícoles amb unes infraestructures adients, promocio-
nar el municipi i els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat i modernitzar 
els eixos comercials i els polígons d’activitat econòmica per captar inversions, 
oferir suport als processos de reindustrialització i relocalització empresarial.

Els municipis tenen un paper clau en el desenvolupament de projectes lo-
cals que tenen com a objectiu reduir el  nombre de desocupats, factor que 
provoca exclusió i vulnerabilitat, i també en l’elaboració de processos de for-
mació per adaptar el capital humà als nous reptes econòmics. Cal recolzar 
estratègies d’ocupació i formació per preparar les persones per a les noves 
realitats del mercat de treball, tant per a les que cerquen feina com per a les  
que necessiten eines noves de capacitació; però sobretot ha de servir per 
potenciar la igualtat d’oportunitats de les dones i dels joves així com per a la 
integració dels col•lectius amb més risc d’exclusió laboral.

 OBJECTIU 1.  Reduir la taxa d’atur.

 OBJECTIU 2. Augmentar i millorar la qualitat dels serveis dels 
polígons industrials.

 OBJECTIU 3. Reindustrialitzar el municipi i facilitar la creació i 
l’aterratge d’empreses.

 OBJECTIU 4. Reduir el temps d’atorgament de les llicències 
d’obres i d’activitats per a l’obertura d’establiments comercials, 
empreses i indústries.
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 1. Modernització i millora dels serveis (fibra òptica, enllumenat, aigua, 
clavegueram, infraestructures i mobilitat) dels polígons industrials situats a 
l’entorn de la BV-2005 i la N-340 per tal de millorar la productivitat de les 
empreses existents i atraure la instal·lació de noves. 

 2. Elaboració d’un protocol d’aterratge d’empreses que posi en valor els 
elements estratègics del municipi per augmentar la qualitat de les inversions 
al territori i la intensitat de llocs de treball.

 3. Implementació d’incentius fiscals que ajudin a atraure indústries que 
generin un número considerable de nous llocs de treball en el municipi.

 4. Posada en funcionament del Servei Integral d’Atenció a l’Empresa 
(SIAE) per atendre en un únic punt a les empreses. Aquest servei simplificarà 
les gestions amb l’administració, agilitzarà i coordinarà les demandes 
d’informació, permisos, llicències i sol·licituds de les empreses.

 5. Creació d’un espai co-working per a emprenedors i noves iniciatives 
empresarials.

 6. Elaboració d’un catàleg de mesures per reduir l’atur femení amb 
projectes de capacitació i lideratge de les dones en el món de l’economia 
social i cooperativa: emprendre en femení.

 7. Realització de projectes per impulsar l’economia social i les cooperatives 
amb l’objectiu de provocar la transformació i els canvis necessaris que ens 
ajudi a esdevenir iniciatives emprenedores relacionades amb l’emprenedoria 
social i col·laborativa.

 8. Creació d’un programa integral de prevenció, orientació, formació i 
adquisició d’experiència per reduir el fracàs escolar i millorar la inserció laboral 
dels joves, amb convenis amb centres de FP i empreses del territori. 

 9.Elaboració d’un catàleg amb tots els serveis que l’Ajuntament ofereix a 
empreses, comerços, emprenedors i a les persones en recerca activa de feina 
del municipi.

 10. Elaboració de programes d’inserció laboral a través dels Plans Locals 
d’Ocupació Local (PLOC) mitjançant convenis amb empreses d’inserció laboral 
i del tercer sector, adreçats principalment als col·lectius de major vulnerabilitat 
i risc d’exclusió social.
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ÀMBIT 2.  DINAMITZACIÓ COMERCIAL, TURÍSTICA 
I PARC AGRARI

 OBJECTIU 5. Impulsar el comerç de proximitat i els eixos comercials.

 OBJECTIU 6. Ampliar la superfície del Parc Agrari del Baix Llobregat 
al municipi i promocionar els seus productes.

 OBJECTIU 7. Promocionar l’activitat turística.

 11.  Elaboració de plans de promoció comercial i plans d’usos comercials 
per als eixos i zones comercials existents en el municipi a través de la 
reutilització de locals comercials buits, que integri les necessitats dels nous 
emprenedors i diferents serveis al barri i al teixit comercial de la zona.

 12. Elaboració de l’estudi de dinamització comercial i pacificació del transit 
del centre de Sant Vicenç dels Horts.

 13. Dinamització comercial del barri de La Vinyala amb fires temàtiques 
(artesanes, de col·leccionisme i comercials) amb la participació de les botigues 
i comerços del barri.

 14. Creació d’una marca que identifiqui a tot el comerç local, i elaboració 
d’un vídeo promocional del comerç local, en col·laboració amb la Unió de 
Botiguers i la resta d’establiments comercials.

 15. Definició amb la Unió de Botiguers i el comerç local d’una plataforma 
web del comerç local i diferents aplicacions per a dispositius mòbils que ens 
permetin donar valor afegit i fer més atractives les compres al nostre municipi.

 16. Reconeixement del capital agrícola i gastronòmic del municipi, generant 
sinèrgies entre la pagesia local i els restauradors. Generar una etiqueta a 
les xarxes socials per promocionar conjuntament aquests dos elements 
en diverses activitats de dinamització vinculades al Mercat de Pagès i als 
esdeveniments gastronòmics del municipi.

 17.  Ampliació de les hectàrees de terreny agrícoles del municipi que 
formen part del Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat.
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 18. Adquisició de terres agrícoles al Parc Agrari per destinar-les a la formació 
de joves pagesos i a l’impuls de nous projectes empresarials agrícoles.

 19. Posada en funcionament del Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix 
Llobregat a Vila Vella.

 20. Redacció d’un Pla Local de Turisme per posar en valor el patrimoni 
cultural material i immaterial, arquitectònic, natural i mediambiental, que 
esdevingui un element de promoció exterior i generador d’activitat econòmica 
i creació d’empreses.

 21. Senyalització i difusió d’itineraris de senderisme i bicicleta per l’entorn 
natural, el Parc Agrari del Baix Llobregat, el riu Llobregat i els espais museïtzats 
del municipi.
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PRIORITAT 2. 
COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL
ÀMBIT 3. LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS 
SOCIALS I ASSOLIMENT DE MAJOR COHESIÓ I 
CONVIVÈNCIA

La construcció i l’enfortiment social del municipi es basa en la cohesió, 
la igualtat d’oportunitats, la justícia social i la recerca de recursos per ga-
rantir una inclusió social plena del conjunt de la ciutadania. Per això, cal 
treballar per combatre les desigualtats posant en pràctica projectes que 
evitin la segregació i l’exclusió i donin suport a iniciatives de més equitat 
en l’accés als serveis bàsics.

 OBJECTIU 8. Reduir els riscos, els efectes i les conseqüències de la 
crisi econòmica per tal de millorar la cohesió social.

 OBJECTIU 9. Ampliar la protecció social per cobrir una major 
diversitat de necessitats.  

 OBJECTIU 10. Augmentar i millorar els equipaments socials.

 OBJECTIU 11. Disposar de més equipaments de proximitat.

 OBJECTIU 12. Garantir l’habitatge digne a la població.

 OBJECTIU 13. Desenvolupar el projecte sorgit del procés participatiu 
de l’antiga escola Joan Juncadella.

 22. Aplicació de la Llei catalana de pobresa energètica i d’emergència 
habitacional (la llei 24/2015) suspesa pel Tribunal Constitucional.

 23. Creació d’un nou espai de participació per acordar les polítiques de 
serveis socials i treballar en xarxa amb les entitats i col·lectius del 3r Sector 
Social.
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 24. Elaboració del Pla Local d’Inclusió Social. 

 25. Augment dels recursos destinats a ajuts socials i donar-los a conèixer a 
la ciutadania.

 26. Augment dels recursos del Servei d’Atenció Domiciliària i Teleassistència. 
Engegar el projecte “Cuidar als cuidadors”, com a espai de socialització, 
formació i intercanvi d’experiències entre cuidadors/es.

 27.  Elaboració del Catàleg de Serveis Socials amb els ajuts socials que 
ofereix l’Ajuntament.

 28. Subvenció per a les activitats d’estiu (juliol i agost) per a famílies que es 
troben en situació d’exclusió social.

 29. Elaboració d’una guia d’acollida del municipi en diferents llengües.

 30. Posada en marxa d’un programa de formació anti-rumors.

 31. Augment de la partida pressupostària destinada a famílies amb 
dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques i el manteniment 
dels serveis d’aigua, llum i gas.

 32. Gestió més eficient i còmode pels usuaris del Rebost dels Aliments.

 33. Concessió de la totalitat de beques de menjador de les famílies que 
tinguin necessitats social vulnerable.

 34. Licitació d’una llar d’avis amb places públiques concertades amb la 
Generalitat de Catalunya en un solar de titularitat municipal.

 35. Adequació de pisos d’emergència social en un edifici de titularitat 
municipal.

 36. Ampliació de les instal·lacions de l’equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència en situació de risc social (EAIA) situades a les antigues escoles 
dels Salesians.

 37.  Realització d’un major control i seguiment sobre el soroll, els 
aforaments i els horaris de les terrasses dels bars.
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 38. Construcció d’un centre cívic al barri de La Guardia.

 39. Iniciació dels treballs tècnics per a disposar d’unes noves dependències 
de la Policia Local al costat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra i estudiar 
la possibilitat de construir un Centre d’Emergències Integral que agrupi Policia 
Local, bombers voluntaris, ADF i base d’ambulàncies al Molí dels Frares.

 40. Construcció d’un Centre Cultural i Cívic (Hotel d’Entitats) al parc de 
l’antiga escola Joan Juncadella per dinamitzar el teixit associatiu i cultural del 
municipi, i esdevenir l’espai de referència d’un gran número d’activitats i del 
món associatiu local.

 41. Creació d’una línia de subvenció d’ajuts al lloguer de l’habitatge.

 42. Creació d’una línia de subvenció d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges.

 43. Ampliació de la borsa d’habitatge al lloguer social, format per habitatges 
cedits per les entitats bancàries i propietaris particulars i pisos de propietat de 
l’Ajuntament.

 44. Facilitació de la mediació hipotecària en totes les situacions en procés 
de desnonament per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge. 

 45. Aprovació d’una nova ordenança municipal que habiliti l’Ajuntament per 
multar els grans tenidors que mantinguin habitatges buits durant més de dos 
anys.

 
ÀMBIT 4. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
 OBJECTIU 14. Millorar el manteniment i la neteja de la via pública.

 OBJECTIU 15. Augmentar la qualitat de l’espai urbà construint nous 
parcs i reformant parcs, carrers i places.

 46. Gestió directa del manteniment del mobiliari urbà, ara concessionat a 
una empresa.

 47.  Manteniment en condicions òptimes de les zones verdes properes de 
la trama urbana.
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 48. Aplicació de les mesures necessàries per millorar la neteja dels carrers, 
places i parcs.

 49. Construcció d’un accés al pati dels antics Salesians des del carrer de 
Rafael Casanovas.

 50. Elaboració d’un pla de mandat per a reformar i millorar diferents carrers, 
parcs i places del municipi.

 51. Elaborar un projecte per ampliar la superfície del Parc Metropolità del Pi 
Gros.

 52. Elaborar un projecte per a transformar el pati dels antics Salesians en 
un parc interior obert a la població.

 53. Estudiar la connexió entre el carrer Ramon Camps i el pati interior dels 
antics Salesians

 54. Reformar diferents espais de joc infantil amb la instal·lació de nous 
elements de joc, i fer un parc infantil adaptat a la plaça de Miquel Julià.

 

ÀMBIT 5. ACCIÓ COMUNITÀRIA I CONVIVÈNCIA
 OBJECTIU 16. Desenvolupar el projecte sorgit dels processos 
participatius “Implica’t per Sant Josep”.

 OBJECTIU 17. Implicar tota ciutadania, associada i no associada, en 
el desenvolupament i cura de la comunitat.

 OBJECTIU 18. Facilitar la convivència amb la tinença d’animals de 
companyia.

 55. Desenvolupament d’un projecte d’educadors en medi obert, per 
tal de detectar necessitats en el col·lectiu juvenil i orientar-lo als recursos 
socioeducatius del municipi.

 56. Disseny d’un programa continuat d’activitats per a gent gran del barri de 
Sant Josep.
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 57.  Programació d’activitats per a infants de 3 a 12 anys del barri de Sant 
Josep, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.

 58. Creació del Servei de Mediació Comunitària i Ciutadana.

 59. Elaboració d’un catàleg municipal de formació de les entitats i el 
voluntariat.

 60. Elaboració d’un Pla d’Acció Comunitària per articular les accions de 
l’Ajuntament als barris.

 61. Implementació d’un programa d’agents comunitaris als barris.

 62. Posada en marxa de campanyes de sensibilització sobre la tinença 
d’animals de companyia i la importància del seu cens i xipatge.

 63. Augment del número d’espais públics destinats a l’esbarjo dels gossos 
(“correcans”) i millorar la neteja dels “pipicans”.

 64. Modificació de les ordenances municipals per augmentar les sancions 
als propietaris d’animals domèstics que no respecten les normes de 
convivència i de neteja del municipi. 

 65. Signatura d’un nou conveni de col·laboració amb l’associació “gats al 
carrer” per fer el control de la població de gats i campanyes de sensibilització 
als propietaris de gossos.

 

ÀMBIT 6. EDUCACIÓ
L’educació, en el sentit més ampli del terme, és un dels pilars en què es 

fonamenta la construcció de la societat del futur. Per això, l’actuació muni-
cipal se centrarà a promoure programes, recursos i serveis que facilitin el 
desenvolupament màxim del potencial educatiu i formatiu de cadascú.  Cal 
respondre a les necessitats, demandes i expectatives de la ciutadania, de 
la comunitat educativa pel que fa als processos educatius que es desenvo-
lupen al llarg de la vida. També es treballarà per continuar gestionant amb 
eficàcia i eficiència els centres educatius, programes i serveis, amb l’objectiu 
de garantir l’equitat, la integració social i la coresponsabilitat de la ciutadania 
en la consecució del seu benestar.
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 OBJECTIU 19. Millorar la qualitat dels equipaments educatius i 
facilitar-ne l’accés  (escoles bressol municipals i escoles d’infantil i 
primària).

 OBJECTIU 20. Establir un pacte local per a l’oferta educativa, 
l’atenció a la diversitat i l’èxit escolar (Pacte Local per a l’Educació).

 OBJECTIU 21. Millorar l’accessibilitat als estudis postobligatoris i 
reduir l’índex d’abandonament prematur de la formació en aquesta 
etapa i l’exclusió social.

 66. Estudiar la millor ubicació possible i redactar un projecte d’executiu 
per a disposar d’un nou edifici per a escola bressol “El Petit Mamut”.

 67.  Aprovar una tarifació social del preu de les escoles bressol municipal en 
funció dels ingressos de les famílies per facilitar-ne l’accés.

 68. Realitzar diferents actuacions de reforma, adequació i millora a les 
escoles Sant Jordi, Sant Antoni i Sant Josep.

 69. Acordar amb la comunitat educativa l’oferta formativa per als pròxim 
tres cursos de P3, ESO i ensenyaments post-obligatoris en funció del número 
d’alumnes, les escoles i instituts públics i concertats existents, i altres recursos 
educatius per tal de garantir els màxims nivells d’èxit escolar.

 70. Crear una xarxa de prevenció de conductes de risc i salut mental per a 
infants, adolescents, joves i famílies.

 71. Incrementar en 5 places la Unitat d’Escolarització Compartida.

 72. Aconseguir una Unitat de Suport a l’Educació especial (USEE) per a 
l’etapa d’educació primària.

 73. Disposar d’una línia d’ajuts econòmics als estudis post-obligatoris per 
aquells joves amb dificultats socioeconòmiques.

 74. Organitzar diferents jornades per donar a conèixer i promoure entre els 
joves estudiats i les seves famílies l’oferta de Formació Professional existent 
en el municipi.
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 75. Elaborar i donar a conèixer el catàleg de serveis de Formació 
Professional dual que ofereixen els instituts del municipi.

 76. Posar en marxa, a través de convenis amb entitats socials i educatives, 
diferents programes que tenen com a objectiu contribuir a la millora de l’èxit 
escolar, dels processos de transició escola treball (TET), la reducció de 
l’abandonament escolar prematur i la cohesió social.

 77.  Diversificació de les activitats dutes a terme a les escoles fora 
d’horari escolar, per tal d’obrir-les als barris (obertura de biblioteques, cursos 
d’informàtica, grups de conversa entre iguals, formació parental, sales de 
reunions, etc).

 
ÀMBIT 7. ESPORTS

Promoure l’esport i facilitar l’accés a la pràctica esportiva al conjunt de 
la població és una de les grans prioritats de l’Ajuntament així com reconèi-
xer i impulsar l’esport com a element clau afavoridor de la cohesió social, 
l’educació, el civisme i la salut i com un factor de millora de la qualitat de vida 
de les persones. L’esport és un fenomen de gran abast social, dinàmic i ferma-
ment arrelat a la construcció cultural en el nostre context ciutadà. La pluralitat 
de pràctiques i expressions esportives fan que l’esport s’hagi convertit, en les 
darreres dècades, en una eina social per a la millora de la qualitat de vida de 
les persones i la cohesió social.

 OBJECTIU 22. Reformar, millorar i adequar les instal·lacions 
esportives.

 OBJECTIU 23. Promocionar la pràctica esportiva a l’espai públic.

 78. Finalització de la remodelació del pavelló poliesportiu de Sant Josep 
per a disposar d’oficines per a les entitats i una sala polivalent .

 79. Remodelació del pavelló poliesportiu de Sant Josep per a disposar de 
nous vestidors, i adequar-se i complir amb les mesures de seguretat.

 80. Reforma de la graderia i instal•lació de paviment sintètic a la pista de 
Francesc Macià.



15

 81. Instal·lació d’aigua calenta sanitària a la piscina “La Blava” i allargar la 
temporada d’obertura fins a l’inici del curs escolar.

 82. Reconversió de l’antic bar del camp de futbol “La Barruana” en una sala 
de màquines de musculació i d’una sala de reunions.

 83. Estudi d’una ubicació adequada a la pràctica de la gimnàstica esportiva.

 84. Instal·lació de mobiliari urbà per a la pràctica esportiva i l’aire lliure, i 
una zona de “workout”.

ÀMBIT 8. CULTURA
El nostre patrimoni cultural, material i immaterial, conforma la nostra iden-

titat com a vicentins. Una identitat que provoca l’arrelament, el sentit de co-
munitat, la cohesió i la solidaritat, element essencial en temps de crisi per no 
deixar ningú enrere. No entenem la cultura com un entreteniment ni un orna-
ment, sinó com la base fonamental dels valors individuals i de la comunitat, el 
teixit del conjunt  de la nostra societat.

L’Ajuntament ha de promoure polítiques culturals que tinguin com a objectiu 
fomentar la capacitat creativa, l’autonomia moral i el coneixement dels ciuta-
dans  de manera que la pràctica i el consum culturals els ajudin  a identificar-
se com a membres del col·lectiu vicentí, compartint trets d’identitat comuns, i 
a generar una dinàmica de progrés i construcció col·lectiva del futur. La xarxa 
d’equipaments culturals públics i privats tenen una importància cabdal   en el 
desenvolupament d’aquesta política municipal.

 OBJECTIU 24. Conservar el patrimoni arquitectònic.

 OBJECTIU 25. Augmentar els espais culturals.

 OBJECTIU 26. Millorar els espais i equipaments culturals existents.

 OBJECTIU 27. Recolzar el teixit associatiu i cultural.

 85. Reforma de l’edifici de Can Comamala, i ubicació del centre 
d’interpretació turística del municipi vinculat a la subvenció dels fons FEDER.
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 86. Aprovació del catàleg de protecció i conservació del patrimoni 
arquitectònic. 

 87. Construcció d’una nova sala d’actes a l’edifici dels antics Salesians.

 88. Construcció d’una nova sala d’exposicions a la planta baixa de Ca 
l’Aragall.

 89. Posada en funcionament de la nau d’entitats.

 90. Millora de les dependències del Servei Local de Català a Ca l’Aragall.

 91. Col·laboració econòmica en la reforma i millora dels edificis del Centre 
Catòlic, La Vicentina i l’Ateneu Familiar.

 92. Posada en funcionament de les noves dependències de l’Arxiu Municipal 
a l’edifici dels antics Salesians.

 93. Creació de la comissió de Mostra, amb la participació de les entitats 
culturals, per tal dissenyar-ne el programa cultural.

ÀMBIT 9. GENT GRAN i GENT JOVE
Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l’augment de 

l’esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment 
molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat. 
Aquest increment ha vingut acompanyat d’una major diversitat del col•lectiu 
de persones grans pel que fa a l’edat, la salut i la situació social, i de la intro-
ducció d’un nou discurs: el de les persones grans actives.

Hi ha molts joves compromesos i implicats en molts projectes. Són Joves 
amb idees, perfils de joves que, des de sectors i àmbits socials, laborals o 
acadèmics diversos, lluiten per trobar la manera de tirar endavant les seves 
iniciatives malgrat totes les dificultats.

 OBJECTIU 28. Millorar els espais dels casals d’avis i les activitats per 
a la gent gran.
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 OBJECTIU 29. Millorar els espais destinats als joves.

 94. Dotació als casals d’avis d’ordinadors per facilitar l’accés a internet i les 
xarxes socials.

 95. Elaboració d’un programa d’activitats adreçades a la gent gran i als 
casals d’avis.

 96. Ubicació del casal d’avis de La Guardia al nou centre cívic del barri.

 97. Ubicació de l’espai jove “La Capella” al nou edifici cultural i cívic que es 
construirà a l’espai de l’antiga escola Joan Juncadella.

 98. Estudi de diverses alternatives per trobar una ubicació al Casal joves i 
entitats juvenils.

 99. Estudi de diverses alternatives per a la realització de concerts tant a cel 
obert com en un espai tancat.

ÀMBIT 10. SALUT PÚBLICA
Les administracions públiques vetllen per la millora de la salut individual i 

col·lectiva amb polítiques de promoció per a la salut i prevenció de la malaltia, 
de protecció i vigilància de la salut i de seguretat alimentària. Els factors de 
risc principals que ajuden a empitjorar la salut de la població són: el taba-
quisme, el consum de drogues, la hipertensió arterial, l’alt nivell de colesterol, 
obesitat i l’excés d’estrès. 

 OBJECTIU 30. Esdevenir una ciutat cardioprotegida.

 OBJECTIU 31. Controlar la població de mosquits.

 OBJECTIU 32. Regular la implementació de les antenes de telefonia 
mòbil.

 100. Millora de diferents equipaments cardioprotegits que comptin amb 
desfibril·ladors externs semiautomàtics.
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 101. Creació d’un pla d’actuació per al control de les poblacions de 
mosquits.

 102. Elaboració d’un pla director urbanístic per regular la instal”lació 
d’antenes de telefonia mòbil.

 

ÀMBIT 11. SOLIDARITAT, COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT I VOLUNTARIAT

La societat vicentina és rica perquè som diferents, per la diversitat de llen-
gües, de creences, d’orígens, d’educacions, de cultures i de voluntats. Aques-
ta amalgama social, malgrat ser complexa, no es una dificultat, sinó un gran 
repte, una gran oportunitat, perquè podem demostrar la riquesa i els avan-
tatges que proporciona el fet de ser una societat diversa. Alhora, Sant Vicenç 
dels Horts disposa d’un teixit associatiu consolidat, sòlid i de gran tradició, que 
ha constituït part de la seva identitat i han contribuït a la millora constant de les 
condicions de vida, entesa en tots els seus àmbits, i en el desenvolupament 
de la societat i la cultura.

 OBJECTIU 33. Fixar les polítiques locals de solidaritat i cooperació i 
al desenvolupament.

 OBJECTIU 34. Divulgar, fomentar, reconèixer i el voluntariat.

 103. Execució del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament. 

 104. Participació en els projectes de resposta a la crisi humanitària de 
Síria que està generant milers de desplaçats i refugiats per la guerra d’acord 
amb l’Agencia Catalana de Cooperació, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 105. Posada en marxa el programa de voluntariat “Som Voluntaris 
Habituals”.

 106. Compliment dels compromisos adquirits amb la Declaració de Sant 
Vicenç dels Horts “Catalunya, terra d’asil”.
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ÀMBIT 12. IGUALTAT DE GÈNERE 
Les desigualtats de gènere responen a l’existència d’atribucions de rols 

o funcions socials diferenciades segons el sexe de les persones. És a dir, 
sobre homes i dones pesa una certa construcció social i cultural del masculí 
i el femení que els atorga papers diferents per cada un. La igualtat de gènere 
s’entén com una nova manera de relacionar-se i d’interactuar que superi els 
estereotips de gènere propis de la nostra societat. Aquesta idea implica no 
només igualar les oportunitats i el tracte per a homes i dones a l’hora de des-
envolupar la seva carrera professional, sinó tenir en compte i donar resposta 
a les seves necessitats i interessos diferenciats, transformant les valoracions 
que hi estan associades i modificant les relacions entre ambdós sexes. Supo-
sa, en aquest sentit, assolir la igualtat partint del reconeixement de la diferèn-
cia sense que aquesta s’utilitzi com a justificació de la discriminació.

OBJECTIU 35. Desenvolupar un marc de referència que orienti els 
continguts i les actuacions del conjunt de l’organització municipal i 
que s’adreci al ple assoliment de la igualtat de gènere. És a dir, a la 
incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits per tal 
d’assolir la igualtat real i efectiva, afavorint l’empoderament de les dones 
i el ple exercici dels seus drets de ciutadania.

 94. Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania a Sant 
Vicenç dels Horts.
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PRIORITAT 3.  
ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 
REGENERACIÓ URBANA  
I MESURES DE SOSTENIBILITAT

ÀMBIT 13. LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, 
ESTLAVI D’AIGUA I REDUCCIÓ DE LA  
CONTAMINACIÓ

Els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona han d’afrontar el rep-
te que suposa combatre el canvi climàtic i reduir la contaminació per tal 
d’avançar cap a un desenvolupament sostenible i disposar d’una bona qua-
litat ambiental de l’entorn. S’han de crear condicions per afavorir canvis en 
els hàbits de consum de la població, proposar polítiques d’adaptació al canvi 
climàtic i de mitigació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i reduir els 
contaminants que la mobilitat i la indústria emeten a l’aire. Aquestes actua-
cions han de formar part  també dels objectius de gestió i eficiència del cicle 
de l’aigua i promoure l’augment i optimització del procés de reciclatge i de la 
recollida selectiva de residus.

 OBJECTIU 36. Millorar els índexs de qualitat del l’aire i reduir la 
contaminació atmosfèrica.

 OBJECTIU 37. Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions 
de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics. 

 OBJECTIU 38. Augmentar els nivells de recollida selectiva i el 
reciclatge de residus.

 OBJECTIU 39. Estalviar en el consum d’aigua.
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 107. Participació activa del Consell de Municipis Metropolitans per a 
la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica amb l’objectiu d’elaborar una 
estratègia conjunta per a millorar la qualitat de l’aire de l’àrea metropolitana 
de Barcelona.

 108. Participació activa a la taula territorial formada per Ajuntaments de 
la Vall Baixa del Llobregat i del Vallés Occidental en defensa de la millora de 
la qualitat de l’aire i per vetllar per l’impacte sobre la salut de les emissions 
atmosfèriques procedents de l’activitat industrial i les infraestructures.

 109. Participació activa a la taula de qualitat de l’aire de la conurbació de 
Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

 110. Compliment de les mesures d’àmbit local  del “Pla d’actuació per 
a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020”, que inclou, entre d’altres, 
l’elaboració d’un Pla de Mobilitat de Municipal.

 111. Vetllar perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona, propietària de la 
planta de compostatge de Torrelles, executi les obres de millora ambiental 
acordades amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, necessàries per 
corregir l’emissió de males olors que afecten al barri de Sant Antoni.

 112. Elaboració d’un Pla Director d’Enllumenat Públic i d’un projecte de 
substitució de lluminàries a la via pública com a l’interior d’edificis municipals 
i escoles per equips de tecnologia LED de més eficiència energètica i que 
suposen un estalvi de consum energètic.

 113. Ampliació de la flota de vehicles municipals amb bicicletes elèctriques 
i vehicles híbrids i elèctrics.

 114. Instal·lació de diverses estacions de càrrega de vehicles elèctrics a 
la via pública.

 115. Realització de diferents campanyes de sensibilització adreçades 
a la ciutadania en general, escoles i comerços sobre la necessitat de fer la 
selecció de residus per millorar la recollida selectiva i augmentar el reciclatge.

 116. Informació a la ciutadania del servei de Deixalleria Municipal i de 
Deixalleria mòbil, i de l’existència del mercat de segona mà de productes de la 
Deixalleria.
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 117. Creació d’un Pla Director de l’Aigua per a millorar la xarxa d’abastament 
d’aigua potable, fer-ne un manteniment adient, detectar les fuites i evitar la 
pèrdua d’aigua.

 118. Instal·lació de comptadors a les boques de rec i sistemes de 
telecontrol a les zones enjardinades per a fer un seguiment i control dels 
consums d’aigua.

 119. Rehabilitació del dipòsit d’aigua del Puig Castellar.
 

ÀMBIT 14. ESPAIS NATURALS
Mantenir la relació entre superfície de sòl urbà i els espais naturals és una 

de les prioritats dels govern locals. La qualitat de vida de la part urbana és 
tributària de la qualitat ambiental dels espais naturals que ens envolten. La 
sostenibilitat de la ciutat, que associem a la ciutat compacta -i és una carac-
terística destacada de la ciutat mediterrània- demana el contrapès d’espais 
naturals suficients, ben conservats i de qualitat, que garanteixin l’existència i el 
manteniment d’espècies animals i vegetals pròpies de la nostra zona i, també, 
el gaudi de la població en general.

 OBJECTIU 40. Millorar la qualitat ambiental de l’entorn del Riu 
Llobregat.

 OBJECTIU 41. Millorar la qualitat ambiental de les Rieres de Torrelles 
i de Cervelló.

 OBJECTIU 42. Augmentar la prevenció vers els incendis forestals.

 OBJECTIU 43. Promoure el coneixement del medi natural local.

 120. Redactar un projecte de millora de la qualitat ambiental dels espais 
naturals i agrícoles compresos entre la via de l’AVE i la llera del riu Llobregat.

 121. Contribuir econòmicament al projecte de construcció per part de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’un gual per travessar el riu Llobregat a 
peu i en bicicleta, i connectar els municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Vicenç dels Horts i Molins de Rei.
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 122. Iniciar el manteniment per part de l’Ajuntament del camí del riu i 
restringir-ne l’accés de vehicles no autoritzats.

 123. Incloure a les activitats del Pla Metropolità d’Educació Ambiental 
l’itinerari del riu Llobregat.

 124. Fer el manteniment dels trams finals de les rieres de Torrelles i 
Cervelló per tal de millorar la qualitat ambiental i recuperar la vegetació de 
ribera.

 125. Executar el conveni amb la Diputació de Barcelona per a la prevenció 
d’incendis forestals i de vigilància forestal.

 126. Aprovar un conveni amb el Grup de Defensa Forestal Puig Castellar.

 127. Aprovar un contracte de serveis per al tractament de la vegetació 
forestal per a la creació de franges per a la prevenció d’incendis.

 128. Crear una xarxa d’itineraris ambientals que connectin els espais del 
riu amb les zones forestals.

 129. Posar en funcionament el Parc de bombers voluntaris de Sant Vicenç 
dels Horts.

 

ÀMBIT 15. TRANSPORT PÚBLIC
El sistema de transport metropolità viurà els propers anys uns canvis subs-

tancials que suposaran, d’una banda, la gestió directa per  l’AMB del trans-
port urbà de passatgers dels municipis i, de  l’altra, un avenç en el procés 
d’integració tarifària de la regió metropolitana. Aquests dos processos avança-
ran en paral·lel i han de comportar per a la població un augment de l’eficiència 
en la gestió del sistema; de l’extensió dels serveis de transport públic i de 
l’avenç cap a un model de repartiment equitatiu dels costos entre tots els 
modes de transport.

 OBJECTIU 44. Millorar el servei de bus urbà.

 OBJECTIU 45. Millorar el servei transport públic inter-municipal.
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 130. Fer els canvis necessaris del servei de bus per  
augmentar les freqüències de pas i augmentar el número de passatgers.

 131. Millorar la qualitat i la quantitat d’informació del servei als usuaris del 
bus i millorar el mobiliari urbà de les parades.

 132. Participar activament en els òrgans de govern del transport 
metropolità per aconseguir una nova tarifació que iguali el preu del bitllet a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona lligada a la implantació de la Tmobilitat.

 133. Participar activament en la reclamació al Govern de l’Estat per a la 
construcció d’un carril bus a la B-23 per reduir el temps dels viatges direcció 
Barcelona.

 134. Vetllar perquè la Generalitat de Catalunya avanci en la definició del 
projecte de perllongament de la Línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya entre es estacions de Plaça Espanya i Gràcia.

ÀMBIT 16. MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
Per continuar donant resposta a les necessitats de mobilitat de la població 

i adaptar-se als nous reptes ambientals, reduir el nombre d’accidents a les  
vies i els seus impactes sobre el medi ambient i  la salut de les persones, és 
bàsic incidir en els hàbits de la població. Caldrà un model de mobilitat més 
equitatiu per millorar el trànsit, en què es prioritzi  el transport públic col•lectiu 
i  els desplaçaments a peu i amb bici –més saludables– i en què es promogui  
l’ús racional del transport privat.  S’haurà de fer de l’aparcament una veritable 
eina de gestió de la mobilitat establint polítiques específiques de gestió de la 
mobilitat a les zones comercials i incorporar el concepte  ciutat intel·ligent, 
factor clau en els processos innovadors en aquest camp.

 OBJECTIU 46. Disposar de camins escolars segurs 

 OBJECTIU 47. Augmentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport

 OBJECTIU 48. Millorar la mobilitat de persones, vehicles i mercaderies

 OBJECTIU 49. Augmentar la seguretat viària del municipi
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 OBJECTIU 50. Millorar el sistema d’estacionament de rotació 

 OBJECTIU 51. Fer una ciutat accessible

 135. Redactar i executar projectes de camins escolars segurs als diferents 
centres educatius d’acord amb els centres escolars i les AMPES. 

 136. Redactar un projecte de carril bicicleta, zones 30, illes de vianants i 
aparcaments bicibox per facilitar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

 137. Elaborar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) i implementar les seves 
propostes.

 138. Renovar la senyalització vertical i horitzontal obsoleta.

 139. Implementar les propostes del Pla de Seguretat Viària.

 140. Renovar les màquines expenedores de tiquets de la zona blava, 
adaptar-les a nous sistemes de pagament i introduir descomptes a veïns i 
usuaris del comerç local.

 141. Elaborar un pla d’actuacions a la via pública per ampliar voreres 
estretes, fer passos de vianants adaptats, augmentar el número de 
semàfors amb avisadors acústics per a invidents, i suprimir obstacles i 
barreres arquitectòniques.

 142. Adaptar els edificis municipals per a que siguin accessibles a les 
persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda. 

 143. Disposar d’una ordenança que reguli l’estacionament dels vehicles 
pertanyents a persones amb problemes greus de mobilitat o mobilitat reduïda, 
per raó de la seva discapacitat.

ÀMBIT 17. INFRAESTRUCTURES
Malgrat la dificultat de fer grans obres d’infraestructures en el futur imme-

diat, hem de continuar treballant per optimitzar al màxim les possibles ac-
tuacions d’inversió, adaptades a la situació actual, que donin com a resultat 
millores ostensibles en la funcionalitat de les xarxes de comunicació del mu-
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nicipi. En aquest sentit, ens plantegem diverses línies de treball estratègiques 
per al futur, com aconseguir que la Diputació de Barcelona millori la BV-2002 
i la BV-2005 i el Ministeri de Foment millori les connexions a les vies ràpides 
A-2 i B-23.

 OBJECTIU 52. Millorar la carretera de Sant Boi BV-2002 i de Torrelles 
BV-2005.

 OBJECTIU 53. Millorar les connexions a l’autovia A-2 i l’autopista 
B-23.

 OBJECTIU 54. Estudiar un projecte de desdoblament de la carretera 
BV-2002 entre el centre comercial i quatre camins.

 OBJECTIU 55. Millorar els espais i talussos de la línia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 144. Finalitzar la 3 Fase de la millora i adequació de la carretera de 
Torrelles BV-2005 titularitat de la Diputació de Barcelona.

 145. Executar millores en diferents trams urbans de la carretera de Sant 
Boi BV-2002 titularitat de la Diputació de Barcelona.

 146. Reclamar al Govern de l’Estat la remodelació de la rotonda i dels 
carrils d’accés a l’A-2 i B-23 per fer més fluida la circulació en hores punta.

 147. Estudi d’un projecte constructiu de desdoblament de la carretera de 
Sant Boi BV-2002, titularitat de la Diputació de Barcelona,  en el tram urbà 
comprés entre el centre comercial i Quatre Camins seguint la reserva de sòl 
que marca el Pla General Metropolità a tal efecte.

 148. Executar obres de millora als espais i talussos de la línia dels FGC.

ÀMBIT 18. PROCESSOS URBANISTICS I PLANEJAMENT
Al municipi s’estan desenvolupant diferents plans urbanístics per tal de do-

tar-lo de serveis bàsics,  zones d’equipaments i zones verdes i per regularitzar 
les edificacions de diferents barris i zones industrials. L’Ajuntament impulsa 
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aquests processos urbanístics amb estreta col·laboració amb els veïns i fa un 
esforç econòmic important perquè aquests processos no siguin una càrrega 
massa feixuga per als veïns que hi viuen.

 OBJECTIU 56. Aprovar els procediments de gestió necessaris per 
executar el planejament de diferents barris.

 OBJECTIU 57. Modificar els usos del sòl i el planejament de diferents 
espais del municipi per adaptar-los a les necessitats actuals i futures 
de promoció econòmica, conservació del territori, millora de la qualitat 
ambiental i delimitació de la zona urbana.

 149. Aprovar el projecte de reparcel·lació i d’urbanització del barri de la 
Font del Llargarut/la Llacuna.

 150. Aprovar el projecte de reparcel·lació i d’urbanització del barri de Sant 
Roc.

 151. Aprovar el projecte de reparcel·lació i d’urbanització del sector SV-
192 (zona de la Barruana).

 152. Aprovar definitivament l’estudi de detall, projecte de reparcel·lació i 
projecte d’urbanització del polígon industrial del Pla de Can Ricard.

 153. Encarregar als serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
l’estudi del nus de comunicacions de Quatre Camins i dels espais associats 
per reformular la xarxa de comunicacions en funció de la mobilitat existent i 
donar nous usos als espais.

 154. Encarregar als serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
l’estudi del planejament i dels usos del sòl de zona industrial Can Bofarull per 
transformar i modernitzar aquest espai del municipi.

 155. Participar activament en el procés d’elaboració del Pla Director 
Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PDU).

 



28

PRIORITAT 4. 
GOVERN OBERT

ÀMBIT 19. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per garantir la participació dels veïns en els afers públics del municipi cal 

establir els canals de participació adients i la reglamentació necessària per-
què funcioni correctament.  Es tracta de permetre a totes les persones que 
així ho vulguin que puguin expressar-se i definir què volen per al seu municipi, 
barri o carrer així com participar en l’establiment del marc de convivència i 
contribucions del conjunt de la població. 

 OBJECTIU 58. Desplegar tots els mecanismes participatius 
contemplats al Reglament de Participació Ciutadana.

 OBJECTIU 59. Posar en marxa noves pràctiques d’innovació social i 
de coproducció de polítiques públiques.

 OBJECTIU 60. Potenciar la nova figura dels regidores i les regidores 
de barri.

 156. Creació de la Comissió de Participació, per tal de dissenyar i vetllar 
les accions participatives al municipi.

 157. Elaboració, en el marc de la Comissió de Participació, d’una agenda 
participativa pel mandat.

 158. Creació de les taules de barri en aquells barris on no existeixin espais 
de participació entre ciutadania i Ajuntament.

 159. Definició del projecte executiu de l’equipament cultural i cívic que es 
construirà a l’antiga escola Joan Juncadella.

 160. Creació d’un sistema d’escolta activa ciutadana per tal de conèixer 
l’opinió dels veïns i veïnes sobre els serveis municipals de manera periòdica.

 161. Confecció del pressupost municipal de manera participada.
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 162. Creació d’un protocol d’informació i participació ciutadana en 
intervencions urbanístiques i a la via pública.

 163. Acord amb el Síndic de Greuges de Catalunya per a què assumeixi 
funcions de síndic local.

 164. Creació dels canals de comunicació adequats entre la ciutadania i 
les regidories de barri.

ÀMBIT 20. COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA
La comunicació i l’accés a la informació són una peça clau perquè la ciuta-

dania conegui la gestió municipal  i es formi per opinar sobre els afers públics. 
Uns bons mitjans de comunicació municipal així com portals d’informació de 
qualitat a la xarxa són elements necessaris per possibilitar la participació de 
la ciutadania en els afers públics i recollir, així,  la pluralitat d’opinions i punts 
de vista.

 OBJECTIU 61. Aplicar la llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

 OBJECTIU 62. Disposar d’un nou web municipal, més accessible i 
intuïtiu i des d’on poder fer tràmits amb l’Ajuntament.

 OBJECTIU 63. Enfortir i millorar la qualitat dels mitjans de 
comunicació públics locals.

 165. Realització d’una auditoria per tal d’identificar necessitats del nou 
web municipal.

 166. Creació d’un nou web municipal.

 167. Creació del portal de la transparència.

 168. Obertura de conjunts de dades financeres i estadístiques del 
municipi, disponibles al web municipal, per tal de compartir coneixement amb 
ciutadania, entitats i empreses.

 169. Implementació de pantalles informatives a la via pública, per 
comunicar l’agenda municipal d’activitats i les incidències que s’esdevinguin.
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 170. Creació d’un consell editorial, amb tècnics municipals i experts de la 
comunicació, per tal de vetllar per la pluralitat informativa dels mitjans públics 
locals.

 171. Desenvolupament d’un nou format per al butlletí municipal, més 
atractiu i modern i amb noves seccions.

 172. Realització d’un estudi de millora de la cobertura de Ràdio Sant 
Vicenç al terme municipal.

 173. Orientació del conveni anual amb ACA SVH Televisió a una millor 
cobertura del mitjà i diversificació de la programació.

 174. Edició de catàlegs dels serveis que proporciona l’Ajuntament, per 
facilitar l’accés a la informació de la ciutadania.

 175. Edició de guies simplificades d’ordenances municipals relacionades 
amb la convivència i l’ús de l’espai públic.

 176. Posada en marxa d’una nova app de seguretat per tal que la 
ciutadania, els comerços i les empreses tinguin un accés més fàcil als serveis 
d’emergències.

 177. Reorganització de les apps de l’Ajuntament existents en una sola i 
millorada app.

 178. Difusió adequada de les convocatòries i els acords dels òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament a les entitats i ciutadania interessada.

ÀMBIT 21. ADMINISTRACIÓ I GOVERNANÇA

 OBJECTIU 64. Elaborar el Pla d’Actuació Municipal i fer-ne un 
seguiment anual públic del grau de compliment.

 OBJECTIU 65. Revisar el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 OBJECTIU 66. Agilitar i simplificar els tràmits administratius.
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 OBJECTIU 67. Augmentar el número de tràmits administratius que es 
poden fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

 OBJECTIU 68. Donar resposta en menys de 15 dies a les queixes i 
suggeriments que facin els veïns i veïnes, i que aquestes serveixin per a 
la millora dels serveis públics i la governança.

 OBJECTIU 69. Promoure les bones pràctiques dins l’administració 
local.

 179. Avaluació i el seguiment públic del PAM 2016-2019. Creació d’una 
comissió de seguiment i realització d’audiències públiques anualment.

 180. Estudi intern (tècnics municipals) i amb els grups polítics municipals 
per a revisar i modificar el ROM.

 181. Creació d’un sistema de seguiment intern i resposta de les queixes i 
suggeriments de la ciutadania.

 182. Informatització del màxim nombre de procediments administratius 
per tal d’agilitar la seva tramitació.

 183. Obtenció al moment d’autoritzacions i permisos al SIAC i a través de 
la pàgina web (llicències d’ocupació de la via pública, certificat de compatibilitat 
urbanística, autoritzacions d’obres menors i certificats i volants de padró). 

 184. Elaboració i aprovació d’un codi ètic i de bones pràctiques pels 
càrrecs electes i els treballadors públics, per tal de prevenir accions poc 
ètiques i fins i tot corruptes.




