
PLA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL 

 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

2019-2023

Actualització 21/02/2023



En progrés

Aconseguit



Eix 1- Amb les persones



1- Universalitzar els serveis socials com a dret
per a tothom

2- Garantir la igualtat d’oportunitats per a
tothom

Eix 1- Amb les persones



3- Protegir els drets de la infància i eradicar la
pobresa infantil.

4- Fomentar els hàbits saludables i una
alimentació correcta de tota la ciutadania.

Beques menjador, beques extraescolars, targete moneder, ajuts diversos,
acord amb Càritas, vacunes.

Activitats i coordinació amb el CAP amb xerrades per a la cura de la salut

Eix 1- Amb les persones



5- Promoure un envelliment actiu i construir la
residència i centre de dia per a la gent gran.

Sortides i diferentes activitats amb els casals de la gent gran.
Reunions amb la Generalitat per reclamar el compromís de la
residencia i centre de dia. Hi ha hagut trobades amb quatre euips de
la conselelria i s'ha reclamat nova reunió amb el conseller.

Eix 1- Amb les persones



6- Reivindicar més especialistes i els serveis
perduts a l’ambulatori.

Reivindicació de l'especialitat de ginecologia.
Coordinació amb l'Area Metropolitana Sud

7- Treballar la prevenció de malalties i
l’educació sexual amb la gent jove

Tallers i xerrades als instituts i als centres de primària.

Eix 1- Amb les persones



8- Garantir les activitats esportives per a
persones amb discapacitat i donar una atenció
especial als esports minoritaris i de base i
esport femení 

Eix 1- Amb les persones

Instal·lació grues tant a la piscina del CEM Montserrat Canals com a la
piscina d'estiu La Blava
 Construció d'un vestidor específic per a persones amb mobilitat reduïda a
la Blava.



9- Defensar l’educació pública i de qualitat, i
potenciar la formació complementària

10- Millorar els ajuts econòmics als/les
estudiants i fer un pla de millora de l’èxit
educatiu.

Eix 1- Amb les persones



11- Millorar l’oferta cultural i d’oci juvenil,
alternatiu i saludable

12- Treballar a favor de la igualtat, contra la
violència masclista i contra l’LGTBIfòbia

Eix 1- Amb les persones

reactiva't amb la Cultura (postcòvid), 
Pressupostos participatius joves 
el trasllat de la Capella al CCCVA , amb l'ampliació d'oferta d'activitats
dirigides al joves



Eix 2- Amb el planeta



13- Treballar per fer de Sant Vicenç una ciutat
sostenible

14-Compromís municipal amb la situació
d’emergència climàtica

Instal·lació de llums LED a l'enllumenat públic. Subvencions de
plaques fotovoltàiques i instal·lació en edificis públics.  
PESC PLACC

Declaració institucional emergencia climatica

Eix 2- Amb el planeta



15-Fer auditoria dels edificis municipals per fer-
los sostenibles energèticament

16-Crear una oficina d’informació i
assessorament per la transició energètica

Creació del gestor energètic

Eix 2- Amb el planeta



17-Crear incentius fiscals i fomentar la
instal·lació de plaques solars i l’autoconsum
energètic

18-Crear incentius fiscals i fomentar la rehabilitació
energètica dels edificis i habitatges

Gestionem subvencions i promovem la rehabilitació d'eficiència
energètica

Eix 2- Amb el planeta



19-Controlar les emissions i la contaminació
amb punts de mesura de la qualitat de l’aire

20-Millorar l’entorn natural del riu i la
muntanya.

Accessibilitat al Parc fluvial i al parc del Pi Gros

Eix 2- Amb el planeta



21-Reforestar i replantar a les zones verdes del
municipi.

22-Protegir els animals de companyia i fer
campanyes de tinença responsable

Campanya de cens, creació d'espais correcans, instal·lació de dobles
portes

S'han plantat més deper plantar 500 arbres 

Eix 2- Amb el planeta



23-Potenciar el reciclatge i la gestió dels
residus sancionant les accions incíviques

24-Informar i ajudar a les empreses en el camí
de la transició energètica

Eix 2- Amb el planeta



Eix 3- Amb la prosperitat



25-Millorar l’atracció d’empreses i cooperatives
facilitant la seva implantació

26-Dinamitzar el teixit empresarial amb la
creació d’una xarxa de cooperació empresarial
que faciliti la transferència tecnològica i
aliances estratègiques

Eix 3- Amb la prosperitat



27-Formació permanent a les persones en
situació d’atur

28-Incentivar la contractació de joves, dones i
aturats de llarga durada.

S'ha creat un programa singular pr a la inserció laboral amb un gran
èxit.
S'ha fet formació concreta entre les dones.

Eix 3- Amb la prosperitat



29-Crear un espai de coworking d’empreses i
contribuir a la generació d’activitat econòmica

30-Fomentar l’economia circular i verda

Eix 3- Amb la prosperitat



31-Millorar els serveis i les infraestructures dels
polígons industrials

32-Crear una marca de ciutat i treballar per
potenciar l’atracció de visitants

Eix 3- Amb la prosperitat



33-Garantir i millorar les condicions laborals
dels treballadors/res municipals

34-Garantir la protecció i els interessos de les
persones consumidores

Eix 3- Amb la prosperitat



35-Fomentar un consum responsable i de
productes de proximitat

36-Dinamitzar el comerç local i millorar l’espai
públic

Creació de la targeta SantViCard per al pagament a les botiguers de la
ciutat. 
Instal·lació de la pista de gel per la campanya de Nadal
MIllora dels espais urbans a les zones comercials

Eix 3- Amb la prosperitat



Eix 4- Amb la ciutat



37-Fer de Sant Vicenç una Ciutat Cultural
Consolidació de cicles estables com Estiu de Cultura, Km 0 i Ciutat en
Vers.
Creació de la nit de la Cultura per potenciar la cultura vicentina
Creació del Bo cultural Jove

38-Potenciar la memòria històrica de la ciutat i
els actes culturals d’interès local.

Declaració del BCIL de la passera de la Tiera de Torrelles. 
Instal·lació de panells informatius a tots els edificis històrics.

Eix 4- Amb la ciutat



39-Millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres
arquitectòniques

Sincronització semafòrica i eliminació de barreres en diferenst voreres de la
ciutat

40-Millorar la transparència, el bon govern i el
retiment de comptes de l’Ajuntament

Creació del condi de conducta i del pla antifrau. 
Ampliació de les audiències a dues hores cada mes i separat del plenari
Conferencia anual de l'alcalde de la ciutat

Eix 4- Amb la ciutat



41-Agilitzar els tràmits municipals i apropar
l’Ajuntament a la ciutadania

Millora de les instal·lacions de l'OAC creant-la a l'edifici Can Comamala.
Potenciació des tràmits telemàtics
Implantació de la Videotrucada
Atenció de totes les persones sense cita fent la primera atenció.
Formació a les entitats per saber com fer els tràmits telemàtics

Eix 4- Amb la ciutat



43-Recuperar la policia local de proximitat i
garantir l’estabilitat de la plantilla

Increment de la plantilla fins a la seva consolidació.
Renovació de la cúpula de la Policia local
Creació de la policia de proximita per atendre tots els barris
Reunió dela Junta Local de Seguretat cada tres mesos
Millora de les instal·lacions de la seu de la policia

Eix 4- Amb la ciutat



44-Promoure la creació d’un parc d’habitatge
social

Posada en marxa de dos convenis per a la construcció de pisos socials: al
carrer Lucena i a la Font de Sant Josep
Acord per crear pisos socials a la Clau9

45-Fer un pla de xoc de neteja i dignificació de
l’espai públic

Renovació de part dels espais infantils.
Municipalització del servei de manteniment dels parcs
MIllores en la recollida de la poda i de mobiliari
Millores en la neteja dels carrers id els contenidors

Eix 4- Amb la ciutat



46-Pacificar el trànsit i promocionar la mobilitat
sostenible

Millora dels carrers Comerç i Barcelona donant prioritat a les persones que es
mouen a peu .
Reducció del trànsit aVila Vella donant preioditat als i a les vianants.
Millora de la sincronització semafòrica a la carretera de Sant Boi.
Creació de carrils bici .
Construcció d'escales mecàniques al Carrer Benicarló.
Suport a FGC per a la construcció d'una zona d'aparcaments a Quatre
Camins
Redacció del projecte de la rotonda de les ovelletes que tindrà en compte el
pas de les persones i reduirà les cues

Eix 4- Amb la ciutat



47-Treballar la cultura de la pau i la no-violència
Formació a les escolesi instituts
Potenciació dels ODS a la Mostra i Festa Major

48-Potenciar el civisme a la ciutat i l’ús
responsable i compartit de l’espai públic

Potenciació del servei de mediació 
Campanyes per millorar el civisme
Activitats per coneixer les diferents cultures que conviuen a la ciutat

Eix 4- Amb la ciutat



49-Treballar pel soterrament de les vies de
FFGC i l’arribada del Trambaix

50-Planificar estratègicament el
desenvolupament urbà sostenible de la ciutat

Elaboració de treballs previs per al desenvolupament de diferents zones
urbanes des del punt de vista sostenible 

Eix 4- Amb la ciutat




