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Què és el Pla d’Actuació Municipal?

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document en què 
es projecta  l’acció del govern de Sant Vicenç dels Horts 
del període 2015-2019. És un recull dels principals objec-
tius de l’equip de govern així com de les actuacions que 
es creuen necessàries per assolir-los. 

El PAM es troba en fase d’elaboració. El govern munici-
pal ha redactat un document inicial estructurat en 7 eixos 
estratègics, d’acord amb els quals s’estableixen àmbits 
d’actuació i accions que caldrà contrastar i debatre amb 
la ciutadania. Els eixos són:

1.  Inclusió social
2. Formació, desenvolupament econòmic i ocupació 
3. Sostenibilitat i espais naturals
4. Infraestructures, mobilitat i transport públic
5. Urbanisme
6. Qualitat de vida
7. Participació i transparència

S’analitzaran les propostes i les aportacions recollides i 
les actuacions que es considerin oportunes s’inclouran   al 
PAM. Es convocarà una audiència pública per presentar 
els resultats del procés participatiu i per explicar quines 
actuacions s’hi incorporen. Finalment, el Ple municipal 
aprovarà el PAM.



Les tres prioritats del Pla d’Actuació Municipal

b) La construcció d’equipaments cívics i socials, com ara  l’Ho-
tel d’Entitats de l’antic Juncadella, el Centre Cívic de La Guàr-
dia, la residència i centre de dia per a gent gran, l’espai dels 
antics Salesians i una nova escola bressol.

c) Un pla per garantir l’èxit escolar, continuant amb el treball 
en xarxa que ens ha permès assolir un índex d’èxit escolar i de 
no abandonament del sistema educatiu molt alt, per sobre de 
la mitjana de Catalunya.

3. Continuar amb la regeneració urbana del munici-
pi, amb projectes com:

a) La transformació de la carretera de Sant Boi (BV-2002) 
en eix ciutadà i comercial, amb la construcció d’una variant 
per darrere del Centre Comercial La Vailet, perquè deixi de 
ser una barrera física entre la vila i les zones del Parc Agrari 
i el riu.

b) La finalització de les obres de la carretera de Torre-
lles (BV-2005), amb l’execució de la tercera fase de millora 

d’aquesta via a l’últim tram que arriba fins al carrer dels Fun-
dadors.

c) Vertebració del municipi mitjançant projectes i obres a l’es-
pai públic, per oferir un nivell de qualitat similar a tots els llocs de 
la ciutat, i actuacions perquè esdevinguin espais amb una funció 
urbana i cívica.

1. Promoure el desenvolupament econòmic i 
contribuir a la reducció de l’atur, a través de:

a) La dinamització comercial, amb un gran eix cí-
vic, comercial i de serveis que anirà des dels antics 
Salesians fins a l’església de Sant Josep i que con-
nectarà, així, Vila Vella amb aquestes dues zones.  

b) La modernització dels polígons industrials, 
al voltant de la carretera BV-2005 (zona de la 
Barruana) i de la carretera N-340 (zona del 
Molí dels Frares).

c) La promoció exterior de la ciutat, 
amb la creació i difusió  de la marca 
Sant Vicenç dels Horts per fidelit-
zar el consum cultural, comercial 
i d’oci dels vicentins al municipi i 
per atraure població de l’entorn 
més immediat.

2. Crear les condicions per 
incrementar la cohesió i el 
benestar socials, amb:

a) Un pla de xoc social i contra la pobresa, per evitar talls de 
llum, aigua i gas i disposar de beques menjador, ajuts al lloguer 
i al pagament d’hipoteques, entre altres  situacions. També se 
seguiran impulsant plans locals d’ocupació.
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Sant Vicenç dels Horts

Principals projectes del 
mandat 2015-2019 

1. Eix cívic, comercial i de serveis 
que anirà des dels antics Salesi-
ans fins a l’església de Sant Jo-
sep, connectant Vila Vella.

2. Modernització dels polígons 
industrials de la Barruana i del 
Molí dels Frares.

3. L’Hotel d’Entitats a l’antic Jun-
cadella

4. Centre Cívic de La Guàrdia

5. Residència i centre de dia per 
a gent gran

6. Millora i adequació dels antics 
Salesians

7. Nova escola bressol

8. Nau de bombers

9. La transformació de la carrete-
ra de Sant Boi (BV-2002) en eix 
ciutadà i comercial

10. Finalització de les obres de la 
carretera de Torrelles (BV-2005)

11. Parc Juncadella

12. Millora del carrer de Jaca

13. Millora del carrer de Funda-
dors

14. Millora del carrer d’Albacete
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Com pots participar-hi? 
El PAM és un document obert que cal construir entre tothom. L’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts obre un procés participatiu per recollir les apor-
tacions de la ciutadania i definir conjuntament amb aquesta les accions que 
cal desenvolupar al municipi els propers quatre anys. Pots fer-hi les teves 
aportacions per via telemàtica o presencialment fins al 29 de febrer:

• A través de www.svh.cat/espai-participa
• A través de participacio@svh.cat
• A través del whatsapp 677 93 32 79
• Omplint un formulari que trobaràs a l’estand institucional de La Mostra 
ubicat a la plaça de la Vila els dies 22, 23 i 24 de gener o a les diferents de-
pendències municipals
• Participant als consells, taules o xarxes
• Participant a la jornada del dissabte 13 de febrer (cal inscriure-s’hi prèviament)

#pamsvh



Full d’inscripció:

Inscriu-te a la jornada participativa que s’organitzarà el 13 de febrer a 
l’Escola Joan Juncadella, de 10 a 13.30 h. Pots fer-ho fins al 8 de febrer. 

Lliura aquest full a les dependències municipals o a l’estand instituci-
onal de La Mostra els dies 22, 23 i 24 de gener de 2016.

NOM I COGNOMS:

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC:

TELÈFON:

Per garantir una dinàmica òptima de la jornada necessitem conèixer 
en quin grup de treball vols participar. Valora’ls de l’1 al 5 segons la 
teva preferència. Farem el possible per respectar la teva tria. 

Inclusió social (desigualtats socials, cohesió i convivència, 
educació, habitatge, equipaments i espai públic)

Formació, desenvolupament econòmic i ocupació 

Territori i sostenibilitat

Qualitat de vida (esports, cultura, salut i atenció sanitària, 
infància, joventut, gent gran)

Participació i transparència 

Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
per a la finalitat indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la 
normativa aplicable que preveu  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. Podeu exercir el vostre dret  d’accedir, rectificar, cancel·lar  
i oposar-vos a les dades facilitades  en els termes establerts en la legislació vigent davant 
del/de la responsable del fitxer de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (pl. de la Vila, 1).


