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INFORME DE RESULTATS PROCÉS PARTICIPATIU  

PLA D’USOS DE L’EQUIPAMENT CÍVIC DE LA GUÀRDIA 

1.1 Introducció/Context 

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb voluntat integradora i d'innovació, 
elabora el  Pla d'usos del Centre Cívic de La Guàrdia basat en un model de 
gestió mixta entre les entitats residents i l'administració local. 
 
Alineat amb el objectiu 17 “aliança pels objectius”  de la Agenda 2030, el nou 
Centre Cívic de La Guàrdia  ha de respondre al repte de consolidar i promoure 
les aliances amb els agents locals i del territori aprofitant els recursos i les 
experiències d’aquests, maximitzant la col·laboració sense solapar accions, 
generant al mateix temps espais de trobada per l'acció cultural i comunitària 
inclusiva, obrint dispositius i  espais per a la  reflexió i el debat on apoderar al 
veïnat i als agents del territori,  facilitant accions que els dotin de capacitats de 
propulsió de les seves pròpies idees i creació d’oportunitats. Alineat amb la 
Agenda 21 de la cultura el Centre Cívic de La Guàrdia s’afegeix al compromís 
dels governs locals amb la cultura per garantir els drets culturals de la 
ciutadania.  
 
El Pla d’usos del Centre Cívic de La Guàrdia és fruit d’un procés participatiu 
amb entitats, associacions, col·lectius i agents interns de l’Administració per 
garantir l'accés i la contribució a la vida sociocultural del barri i l'interès general 
del municipi.  tota la informació sobre el procés participatiu del pla d’usos a la 
plataforma de participació ciutadana Decidim SVH. Com a resum les diferents 
fases del procés han estat: 
 
1. Fase prèvia: Aprovació de l’inici del procés participatiu per la comissió de 
participació 
2. Fase inicial: Presentació a les entitats residents del procés a iniciar (AV La 
Guàrdia, Casal Gent La Guàrdia, Col·lectiu d’artistes vicentins, Club Bontsai 
Sant Vicenç). 
3. Fase d’obertura. Propostes dels usos dels espais compartits, normes de 
convivència, formes de coordinació i comunicació, mecanismes d’accés i 
reserva per a altres entitats, canals del difusió i rols/funcions dels agents 
implicats.  
4. Fase de tancament: validació tècnica, validació política, validació jurídica, 
validació entitats residents.  
5. Fase de retorn: retorn del document definitiu a les agents participants. 
 



1.2 Objectius 

Els objectius del procés participatiu són:  

- Aprofitar la intel·ligència col·lectiva i el coneixement de la ciutadania. 

- Fomentar la qualitat democràtica de les decisions per part de 

l’Administració Pública. 

- Afavorir la intervenció de diferents col·lectius existents a Sant Vicenç 

dels Horts.  

- Fer difusió del procés, recollir tota la informació i garantir la 

transparència i la traçabilitat del procés. 

- Resoldre dubtes i recollir les opinions, suggeriments i propostes de la 

ciutadania en el context de la transformació.  

A. EL OBJECTIU GENERAL  DEL PLA D’USOS: 

Garantir el funcionament intern del Centre i l’equilibri d’usos en les seves 
instal·lacions. 

 

B. ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PLA D’USOS 

- Servir de base al desenvolupament comunitari i a la participació 
ciutadana. 

- Constituir un punt de trobada sociocultural per a fomentar la relació entre 
col·lectius, perfils i interessos diversos. 

- Detectar, acollir i estimular les iniciatives de l'entorn. 

- Complir un paper bidireccional projectant cap a la ciutat les activitats i 
projectes de barri que tinguin interès (fomentant el coneixement i la 
cohesió entre els barris) i ser instrument de difusió de les diverses 
iniciatives i projectes socials i culturals que es presenten en la resta de la 
ciutat. 

 

C. LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

- Facilitar espais polivalents, adaptats per a diferents usos. 
- Promoure la participació com a procés pedagògic per a estimular l'auto 

organització i l'autonomia i la corresponsabilitat d'allò que és públic. 
- Promoure l'arrelament del veïnat en la comunitat i la seva participació 

sent un espai de referència dins del barri, per tant, l'èxit del seu 



funcionament depèn de la seva adaptació a les realitats i peculiaritats del 
seu entorn poblacional.  

- Garantir l'existència d'una oferta d’activitats per al desenvolupament de 
la creativitat, l'expressió i la cultura popular. 

- Facilitar la realització d’accions i recursos pedagògics en l’àmbit de 
l’educació no formal. 

- Aportar eines que facilitin la interlocució del veïnat amb l'administració en 
qualsevol àmbit del seu interès. 

- Aportar elements referencials per a facilitar la socialització i la inclusió en 
les dinàmiques positives del territori. 

1.3 Metodologia i accions del procés participatiu 

 

Fase prèvia: els acords           

1. Acord tècnic: el departament de Participació Ciutadana i 
Convivència planifiquen i consensuen les fases del procés, així com elabora un 
esborrany del Pla d’Usos de l’Equipament Cívic de La Guàrdia entre l’1 de 
febrer i el 21 de març. 

 
2. Acord comunitàri: Es realitza una sessió amb les entitats residents el 21 de 
febrer a les 18:30h. 

 

3. Acord polític i social: la Comissió de Participació es reuneix el 17 de març 
a les 18h per a revisar i donar llum verda al procés participatiu 

 

Fase obertura: les propostes 

Es realitzen diverses sessions participatives amb les quatre entitats residents 
per a l’elaboració participativa del Pla d’Usos del Centre Cívic de La Guàrdia. 

 

1a sessió: 22/03/2022  

2a sessió: 29/03/2022  

3a sessió: 05/04/2022  

4a sessió: 19/04/2022 

5a sessió: 19/04/2022 

 

 



Fase tancament: els resultats 

Es du a terme el retorn del Pla d’Usos amb els acords el 26 d’abril del 2022 a 
partir de la presentació i aprovació del Pla d’usos de l’Equipament Cívic de La 
Guàrdia.  

 

Presentació del Pla i recull d’aportacions i suggeriments de la ciutadania 

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb 

l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment 

d’elaboració de normes amb caràcter previ a l’elaboració del Pla d’Usos del 

Centre Cívic de la Guàrdia, es duu a terme una consulta pública a través del 

portal web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu de recollir 

l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment 

afectats per l’aprovació de la norma. 

La durada de la consulta pública ha sigut  de 10 dies hàbils des de la publicació 
de l'Anunci en el portal de la web de l'ens local. 

 

Aprovació per Ple Municipal 

 

Per Decret del 30/06/2022 es va aprovar la  l’aprovació del Pla d’usos del 
Centre Cívic de la Guàrdia del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts i la 
constitució d’una Comissió d’Estudi per a la redacció i aprovació del Pla d’Usos 
del Centre Cívic de la Guàrdia del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. 
 
La comissió haurà d’efectuar el treball prenent en consideració les normatives 
estatals i autonòmiques sens perjudici de les modificacions i les adaptacions 
que la Comissió consideri escaients. 
 

Amb data 28 de juny del 2022 se signa el Decret de creació de la comissió 
d'estudis per al seguiment de l'aprovació inicial del Pla d'usos de l'Equipament 
Cívic de la Guàrdia per  Ple Municipal. 

 
El document va estar en exposició pública en la web municipal del 30 de juny 
fins al 8 de juliol. Atès que passat aquest període de consulta ciutadana, la 
comissió d'estudi es torna a reunir en data 11 de juliol del 2022 per revisar el 
procés d'exposició pública verificant mitjançant l’Acta de la sessió l'absència 
d'al·legacions públiques dels documents subjectes a exposició, el document es 



va a elevar al Ple Municipal del 21 de juliol de 2022 amb el resultat de no 
aprovació inicial. 

 
Atesa aquesta situació, es van a iniciar les rondes de  consultes per a reunir les 
aportacions de les entitats residents i grups municipals per a consensuar les 
modificacions o ampliacions del document per portar aquests nou document al 
Ple Municipal del 22 de desembre. Com a resultat d’aquestes reunions es 
constitueix aquest document amb les modificacions o ampliacions 
consensuades. 
 
El Pla d’usos de l’Equipament Cívic de La Guàrdia es va a aprovar inicialment 
al Ple Municipal del 22 de desembre de 2022. 
 

 

Fase d’execució i seguiment 

Fase actual en la que te lloc la implementació i seguiment del Pla d’Usos de 
l’Equipament Cívic de La Guàrdia. 

 

 

 


