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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número:  M2412021000038 Per  a  demanar la  redacció  i  aprovació 
d'un Pla Director d'Equipaments. 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Sant Vicenç en Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç, per a demanar la redacció i  
aprovació d'un Pla Director d'Equipaments.

El ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de l’abril de 2021 va aprovar el 
protocol d’intencions entre la pròpia institució i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per  a  la  construcció  d’habitatges  d’HPO  en  règim  de  lloguer  amb  els  vots 
favorables de totes les formacions polítiques. En concret, el protocol incorporava 
la intenció per part del consistori de construir habitatges dotacionals al Camí de la 
Font  de  Sant  Josep  i  al  carrer  Lucena,  en  dues  zones  catalogades  com 
d’equipaments i de titularitat pública. 

Des de l’aprovació d’aquest protocol d’intencions, diferents veïnes i veïns del barri  
de Can Costa han instat al Govern municipal mitjançant instàncies i intervencions 
en les audiències públiques a reflexionar sobre les necessitats reals existents al 
seu barri. Unes necessitats que passen per la creació de zones d’equipaments i 
esbarjo necesaris per que les veïnes i els veïns puguin gaudir del seu barri. 

Aquestes  reivindicacions  veïnals  es  van  tornar  a  fer  paleses el  passat  27  de 
novembre  de 2021,  quan una cinquantena de veïnes  i  veïns  es  van  trobar  a 
l’assemblea  organitzada  al  parc  Che  Guevara  amb  l’objectiu  de  consensuar 
actuacions i propostes per revitalitzar la zona d’equipaments que el Govern vol 
dotar amb habitatge dotacional.

La  construcció  dels  nostres  pobles  i  ciutats  no  es  pot  entendre  sense  la 
participació ciutadana. Amb la constitució dels primers ajuntaments democràtics, 
les veïnes i  els veïns de Sant Vicenç dels Horts van trobar aquests espais de 
reflexió i participació per la construcció conjunta dels seus barris. Avui, tot i que 
les  necessitats  urbanístiques  són  molt  diferents,  no  podem  deixar  de  banda 
aquestes necessitats i  les lícites reivindicacions per part de les vicentines i els  
vicentins.

Una  de  les  prioritats  que  el  nostre  municipi  té  és  determinar,  mitjançant 
l’elaboració d’un estudi previ,  les necessitats actuals i  futures d’equipaments al 
nostre municipi.  Creiem que l’eina que pot ajudar a fer aquesta diagnosi és la 
redacció d’un Pla Director d’Equipaments. Un pla del qual avui no es disposa a 
Sant Vicenç dels Horts. Una elaboració que s’hauria de fer, com s’ha vingut fer en 
els  darrers  anys  al  nostre  municipi,  mitjançant  diferents  mecanismes  de 
participació ciutadana.
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El  pla  director  d’equipaments  oferiria  una  visió  integral  de  les  zones 
d’equipaments per valorar les diferents maneres d’organitzar-los i  gestionar-los 
per  a  garantir  unes instal·lacions  funcionals  i  òptimes.  Faria  un  inventari  dels 
equipaments  existents  i  les  reserves de sòl  necessàries  pel  creixement  futur.. 
Alhora, definiria el pla d’actuació dels propers 10 anys i podria generar consens 
entre totes les forces polítiques.

Creiem que el Sant Vicenç dels futur només es podrà construir de la mà de la 
participació de la ciutadania i  el  consens de les forces polítiques en els grans 
projectes del municipi. Això asoleig democratitzant les nostres institucions i des de 
la creació d’espais de cogovernança.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar al Govern municipal a realitzar, en la major brevetat possible, un 
Pla Director d’Equipaments per diagnosticar les mancances equipaments i espais 
públics als nostres barris. El pla haurà d’incloure, com a mínim:

- Pla director d'equipaments per analitzar la xarxa d'equipaments i serveis 
municipals actuals i previsió dels futurs.

- Pla  inicial  de  manteniment  per  analitzar  els  equipaments  i  defineix  les 
actuacions per al seu manteniment

SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords a les Associacions de Veïnes i Veïns, a 
les entitats culturals, a les entitats esportives i a les entitats educatives de Sant 
Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts, 17 de desembre de 2021
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