
 
 
 

ACORD DE PLE MUNICIPAL  
 
 
Expedient número: M2412019000016 Creació del Consell de Ciutat de Sant 
Vicenç dels Horts .  
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal de 
JuntsxSantVicenç en nom de #SOM-SVH, per a la creació del Consell de Ciutat 
de Sant Vicenç dels Horts. 
 
La participació de les persones en la definició del seu entorn és un element 
fonamental per garantir la implicació, l’arrelament, la convivència i la reflexió 
constructiva.  
 
La definició de l’urbanisme, la priorització dels serveis, l’atenció a les 
necessitats fonamentals o la distribució de part del pressupost municipal són 
actuacions que haurien de generar l’empatia i la implicació de la societat, en la 
mesura que defineixen el dia a dia i repercuteixen directament en el benestar 
general. 
 
Incentivar l’esperit crític de la ciutadania motiva la coresponsabilitat i 
desenvolupa una educació cívica i en valors que ens beneficia com a poble 
plural i divers. 
 
En aquest sentit, la creació d’un Consell de Ciutat és la millor garantia per 
reflectir la diversitat Vicentina i per crear vincles de tolerància, respecte i 
construcció col·lectiva. 
 
Arran de la nova configuració de l’Ajuntament i atès que la majoria de 
formacions polítiques que van concórrer als comicis electorals del 26 de maig 
coincidien a proposar el Consell de Ciutat en el seu programa electoral,  
 
El Ple per 12 vots en contra dels grups municipals PSC-CP (8), C’s (2), 
SantVicenç CP (2), 8 vots a favor del grup municipal JuntxSant Vicenç (8) i 1 
abstenció del regidor no adscrit (1), NO S’APROVA   l’adopció del següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar la voluntat explícita i el compromís de posar en 
funcionament el Consell de Ciutat en un termini definit. 
 
Segon.- Concretar les funcions i el caràcter vinculant de les decisions del 
Consell de Ciutat. 
 
Tercer.- Iniciar la definició d’aquesta plataforma de participació amb totes les 
entitats, grups actius, col·lectius, associacions de veïns, formacions polítiques i 
persones que es considerin representatives a criteri d’aquests col·lectius. 
 



 
 
Quart.- Fer un calendari de compromisos i publicar-los als mitjans de 
comunicació locals. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a les entitats i associacions vicentines, als 
grups actius i a les associacions de veïns. 
 
 
 
 
Sant Vicenç dels Horts,  
 
[Firma] 
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