ACORD ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC – SANT VICENÇ EN POSITIU I
SANT VICENÇ EN COMÚ – PODEM PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2022
Els Ajuntaments hem de continuar avançant en les respostes als nous reptes i desigualtats
que es presenten als nostres municipis. L'eclosió de la pandèmia de la COVID-19 va posar
de manifest les fortaleses que tenim, però també ha deixat al descobert moltes debilitats. No
ens podem permetre continuar amb cap de les desigualtats existents, que incideixen amb
particular intensitat en dones i joves, provocant entre d'altres, l'estancament social. És per
això que els pressupostos de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts han d’apostar per la
reconstrucció local des d’un nou paradigma de transformació ecològica, de cohesió social i
d’equitat de gènere.

La pandèmia i les seves conseqüències econòmiques han fet que el 2020 hagi augmentat el
percentatge de població en risc de pobresa o d'exclusió social. La crisi econòmica i social
ha tingut conseqüències en l'àmbit social i, dins d'aquest, especialment en l'entorn infantil,
adolescent i familiar. Això ha exigit una resposta decidida de totes les administracions per
amortir l'impacte inicial de la crisi i ajudar els segments més vulnerables.

Quan parlem d’uns pressupostos en un context expansiu donat per les importants inversions
procedents dels fons europeus Next Generation no és tan rellevant l’increment com la seva
redistribució. En aquest sentit, els grups municipals del PSC – Sant Vicenç en Positiu i de
Sant Vicenç en Comú - Podem acordem aprovar el pressupost municipal de 2022 amb un
conjunt de mesures que s’executaran al llarg de l’any 2022 a partir de la incorporació
romanents de tresoreria i l’alliberament de partides pressupostàries amb una nova
destinació. Les mesures estan integrades en tres dimensions: la dimensió verda de la
transició ecològica, amb polítiques que afavoreixin la reducció en les emissions de gasos
d'efecte hivernacle i l’augment del pes de les renovables en la generació d'electricitat; la
d'igualtat de gènere amb la reducció de la bretxa en la taxa d'activitat i sobretot amb una
mirada feminista transversal en l’acció inversora i la dimensió social per seguir amb la
reducció de les taxes d'abandonament educatiu precoç com l'atenció a les llars amb tots els
seus membres a l'atur, posant al centre la vida i les cures.
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a) LA DIMENSIÓ VERDA DE LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a finals de 2019, va declarar l’emergència
climàtica. S’expressava la voluntat d’implementar un model de transició energètica per fer
front als reptes futurs, el compromís a treballar de forma transversal en la mitigació i
l’adaptació als efectes del canvi climàtic i, entre d’altres, a treballar de manera transversal
per a implantar els Objectius de Desenvolupament Sostenible i a fer de la transició
energètica i ecològica una prioritat. En aquesta línia, els grups municipals del PSC – Sant
Vicenç en Positiu i Sant Vicenç en Comú – Podem vam arribar a un acord l’any 2021
pactant el Pla de Sostenibilitat Ambiental, amb unes inversions valorades en 1.750.000€,
així com la creació d’una Oficina de Transició Energètica i la incorporació de l’ajuntament de
Sant Vicenç com a soci a l’empresa TERSA, que empara la distribuïdora energètica pública
Barcelona Energia. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament feia un pas endavant cap a l’ús
d’energies netes i públiques al nostre municipi. Alhora, el PSA contempla la instal·lació de
plaques fotovoltàiques a cinc edificis municipals.

1. ACORD: Impuls de les Comunitats Energètiques Locals i programa de
subvencions destinades a instal·lacions d’autoconsum d’energies renovables a
veïnes i veïns de Sant Vicenç dels Horts i a les petites i mitjanes empreses
La comunitat energètica local és una nova figura emergent en la cadena de valor del sector
energètic, amb una forta component social d'empoderament de l’usuari o usuària final –
ciutadania o sector econòmic– sobre un recurs vital bàsic. Una nova figura que no
disposa encara d’una regulació que doni certeses a la seva implantació. La formació de
comunitats energètiques sorgeix inicialment de les iniciatives ciutadanes, però són moltes
administracions locals les que estan promovent i participant en aquest tipus de processos.
Considerem que l'empoderament de ciutadans i ciutadanes i empreses comporta la
integració de més actors en l’àmbit de la transició energètica i obliga a establir noves
maneres de relacionar-se. Així mateix, la integració de diferents tecnologies
energètiques (tant en la generació, com en el consum d'energia, així com també en
la gestió) és un repte que obre noves oportunitats tecnològiques i de mercat. Les
comunitats energètiques promouen un nou enfocament en la generació i consum de
l'energia, en el qual es tracen nous camins i encaixos.

És per aquest motiu que acordem fer un estudi sobre la posada en marxa aquestes
comunitats energètiques a Sant Vicenç dels Horts, visitar i comparar models que
s’estiguin desenvolupant a altres municipis i impulsar una prova pilot a la nostra
ciutat.
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Tanmateix, es posarà en marxa un programa de subvencions, amb un import de
100.000€, amb l'objectiu d’activar l’autoconsum i les comunitats energètiques en
aquelles comunitats de propietàries i propietaris vulnerables, que permetin
incrementar la qualitat de vida de les persones residents, en la transició a una
rehabilitació habitacional en clau energètica i de lluita contra la pobresa energètica.
Al mateix temps es promouria un programa de subvencions destinat a les petites i
mitjanes empreses per millorar la seva eficiència energètica, incorporant, d'aquesta
manera, al teixit econòmic local com a part activa en la transició energètica.

2. ACORD: Reforç de les línies urbanes de transport públic
Fins fa ben poc respiràvem aires de segle XX en la mobilitat. La crisi climàtica, econòmica i
sanitària han fet accelerar la necessitat de canvi i ens ha situat de ple en el nou paradigma
de la mobilitat del segle XXI: una mobilitat sostenible, segura, prioritzant els desplaçaments
a peu, en bicicleta i altres modes de transport sostenibles, en transport públic en xarxa
intermodal, amb una mobilitat descarbonitzada i amb una xarxa de transport i distribució de
mercaderies eficient que no només ajudi a la competitivitat del sector econòmic sinó a
l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic.
Les últimes modificacions de les línies de transport urbà públic van deixar algunes zones de
Sant Vicenç poc connectades amb la resta del municipi. Aquest és el cas de les parts menys
cèntriques del barri de St. Josep, La Guardia, La Font del Llargarut o St. Roc.
Per aquest motiu, acordem la creació d’un equip de treball amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (actual ens gestor del Transport Públic Urbà de Sant Vicenç dels Horts) per
redefinir les línies de transport, donant cobertura als barris amb més dificultats
d’accés al servei.

3. ACORD: Un Sant Vicenç que contribueixi a els objectius de recollida selectiva
El contracte de recollida de residus de Sant Vicenç es va atorgar l’any 1998, fa 21 anys, i
encara pot tenir una vigència més gran.
Durant aquestes més de dues dècades han passat moltes coses: han augmentat el nivells
de contaminació, han augmentat els volums de residus per habitant, ha augmentat la
densitat de població del nostre municipi... i aquest contracte, històric, segueix viu 21 anys
després.
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I, ja ben entrat el s. XXI, i amb una crisi climàtica innegable, amb estudis com el titulat “Els
infants arrossegaran tota la vida els efectes de la crisi climàtica en la salut”, pronostican
greus problemes per a les noves generacions si no es prenen mesures dràstiques i ràpides
contra l’escalfament global.
Ara és el moment d’actuar amb mesures per pal·liar la crisis climática i el contracte actual,
amb més de 20 anys de durada, no ajuda a pal·liar-la. La bona gestió de residus ja fa anys
que s’ha convertit en un element cabdal alhora de millorar els indicadors sobre la qualitat de
l’aire. Programes com el PREMET25, aprovats per l’Ajuntament de Sant Vicenç fa pocs
mesos i que es posen l’objectiu d’arribar al 50% de recollida selectiva al 2025 i al 60% al
2030 no es podran assolir amb aquest contracte.
Per això anteriorment exposat, i perquè s’estan implementant arreu del territori català nous
models per assegurar un major índex de recollida selectiva i de reciclatge dels nostres
residus, acordem la creació d’una taula de treball conjunta per a poder treballar en el
futur servei de recollida selectiva a Sant Vicenç dels Horts que garanteixi una millor
gestió dels residus al nostre municipi.

b) LA DIMENSIÓ SOCIAL
Un dels principals objectius de Sant Vicenç dels Horts és l’alineament dels plans i
programes del pressupost amb els ODS de l’Agenda 2030, així com l’execució dels recursos
provinents del Next Generation EU. El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ja va
adherir-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible i ara, més recentment, ha aprovat
inicialment el seu pla director. El procés de reconceptualització d'un nou model de cures,
amb focus a la teleassistència avançada, la lluita contra l’abandonament escolar i el foment
dels plans d’ocupació Talent i Treball, Talent i Tecnologia amb l’objectiu del Treball digne
han de ser una de les prioritats del nostre municipi.
En aquesta línia volem complementar els objectius de cohesió social i acompanyament als
col·lectius més vulnerables de Sant Vicenç dels Horts.

4. ACORD: Elaboració i execució del Pla Comunitari de Salut Mental per a joves.
El confinament ha desencadenat brots que han posat en alerta els especialistes en salut
mental. A l’Hospital Sant Joan de Déu, en aquests darrers mesos, s’han atès un 50% més
de casos relacionats amb els trastorns mentals i l’estrès. Tot i que la majoria d’aquests
casos estaven relacionats amb quadres d’ansietat, depressió i trastorns alimentaris, destaca
l’increment d’autolesions i intents de suïcidi. Una problemàtica que cal abordar destinant
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més recursos i estant atents a l’evolució de la progressiva restauració de la mal anomenada
nova normalitat.
Per intentar resoldre aquesta problemàtica, apostem per la incorporació d’unitats locals per
a la millora en l’atenció a la salut mental d’adolescents i joves. Es tractaria de posar en
marxa recursos que permetin modificar i ampliar l’atenció a la salut mental (com a
prevenció, com a gestió dels malestars i com ajuda en situacions de trastorn) que en
aquests moments s’estan prestant, deficitàriament i de manera inadequada.

Es disposarà d’una partida econòmica de 75.000€ per a fer possible equips
multidisciplinaris que facin d’enllaç entre recursos, reforcin la xarxa de salut mental
adolescent i jove, estimulin canvis en les formes d'atendre la població adolescent,
avui en dia massa lluny de les seves necessitats i estils de vida. Professionals al
carrer per tal de reforçar els actuals recursos de salut mental i fer possible:
●

●

●

Que els i les professionals actuals (en tenir reforços) surtin del model dominant de
consulta per passar a un model mix d’atenció en el propi territori (escola, espai joves,
llar), construint junts un equip comunitari.
Que els i les professionals de la salut mental del nou equip puguin garantir una
presència normalitzada als diferents recursos i contextos joves, per educar, escoltar
i, si cal, buscar la forma més adequada de tractament.
Que els i les professionals dels recursos socioeducatius tinguin el suport i
assessorament necessaris per abordar, en les seves tasques d’acompanyament
d’adolescents i joves, els aspectes relacionats amb la construcció d’una bona salut
mental.

5. ACORD: Un pressupost que no pot deixar ningú enrere, incrementant en 100.000
euros la partida de serveis socials
La crisi de la COVID-19 ha generat un nou tipus d’usuaris i usuàries dels serveis socials i
assistencials per l’augment de les necessitats bàsiques. En aquest sentit, volem reforçar el
pressupost 2022 perquè disposi de més recursos i d’un reforç professional qualificat de
l’àmbit social per fer front a aquesta nova situació, i poder garantir la transició més àgil
possible cap al mercat de treball i evitar el risc de cronificació de la precarietat econòmica i
social.
Les situacions de vulnerabilitat econòmica i social sobrevingudes a les necessitats que ja
teníem ens obliguen a disposar d’un reforç extra en els departaments de serveis socials i
promoció econòmica, implementant més mesures de xoc i més mesures de contenció des
d’aquests departaments municipals.
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Per tal de reforçar aquestes polítiques socials i no deixar ningú enrere, formalitzarem
el reglament objectiu sobre els imports a satisfer a les famílies vulnerables ;
incrementarem un 10% les partides econòmiques destinades a les targetes moneder i
destinarem 100.000€ més a serveis que permetin una millor atenció a les famílies
vulnerables vicentines. També es signaran convenis de col·laboració amb els
sindicats de classe majoritaris a Catalunya (CCOO i UGT) per tal de millorar els
serveis que es presten des del departament de Promoció Econòmica i millorar la
inserció laboral de les nostres veïnes i veïns.

6. ACORD: Incrementar les polítiques d’habitatge per combatre l’emergència
habitacional dels col·lectius vulnerables.
En l’àmbit de l’habitatge calen més polítiques públiques que ajudin en primera instància a
garantir un sostre a aquelles famílies més vulnerables o que estiguin en una situació
d'emergència habitacional i, en segona, projectes de construcció d’habitatge públic per
incentivar l’emancipació dels joves, alhora, que es fomenten els lloguers assequibles des de
la institució. Tanmateix, cal conèixer el parc construït, la qualitat, el bon ús de l’habitatge,
etc. Per aquest motiu, calen més propostes que incentivin la rehabilitació com a mesura per
enfortir el dret a un habitatge digne i com a eina de cohesió social als barris. En aquest
sentit, proposem que s'incorporin les mesures següents:

-

Incorporar una nova partida de 100.000€ per a elaborar un programa
d’acompanyament a les famílies més vulnerables, usuaris de serveis socials i
que necessiten un acompanyament específic per sortir de la seva situació de
vulnerabilitat.

-

Finalment, acordem també l’actualització de l’ordenança fiscal núm. 1 per
augmentar el recàrrec al IBI als habitatges buits d’entitats bancàries o grans
tenidors al nostre municipi. En concret,
proposem finalitzar el cens
d’habitatges buits, augmentar el percentatge sobre la quota líquida de l’impost
sobre béns immobles de l’immoble d’ús residencial desocupat fins al 100% i
poder aplicar-ho a partir del gener de 2023.

7. ACORD: Establir un pla per a la creació d’equips de mediació que permetin evitar
desnonaments i mantenir a les famílies vulnerables
El context actual posa de manifest la manca de protecció del nostre sistema de benestar per
a les persones i famílies més vulnerables que poden estar en risc d’exclusió social i que en
conseqüència, poden perdre el seu habitatge habitual. Aquesta situació pot derivar en una
saturació dels departaments de serveis socials i habitatge social els quals necessiten
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recursos i instruments per oferir una alternativa habitacional que sigui rapida de gestionar i,
alhora, municipal.
Cal treballar des dels governs locals amb els instruments que tenim al nostre abast per
minimitzar aquesta situació. Gràcies a la fiscalitat local i la seva normativa, podem dotar-nos
de recursos habitacionals i tanmateix podem fomentar la incorporació d’habitatges en el
mercat de lloguer.
S’incorporarà una partida pressupostària de 50.000€ per crear un servei
d’intervenció en la pèrdua de l’habitatge i les ocupacions. És a dir, la creació d’equips
d’intervenció en desnonaments que ha d’evitar que famílies vulnerables perdin l’habitatge.
La seva tasca serà la de l’acompanyament a les unitats de convivència que es troben en
una situació molt vulnerable, buscant solucions a través de la mediació amb les
propietàries i propietaris.

8. ACORD: Informe d’impacte de gènere
L’Ajuntament elaborarà un informe d’impacte de gènere en els pressupostos i, per
tant, en les polítiques públiques de Sant Vicenç dels Horts. Fem una aposta decidida
per transformar el pressupost en clau de gènere com un projecte cabdal que pot influir de
manera decisiva en l'adquisició d'una nova cultura i en el canvi dels procediments i les
rutines de treball. És un instrument imprescindible que, a més de detectar les desigualtats
per així poder tractar-les, pot ajudar a dissenyar polítiques més efectives amb l'objectiu de
poder maximitzar l'eficàcia d'aquestes accions. Així, la incorporació de la perspectiva de
gènere en els pressupostos esdevindrà un dels eixos sobre els quals es definiran totes les
polítiques de despesa. Una eina fonamental després de l’impacte que ha tingut la
pandèmia sobre les polítiques d’igualtat.
Aquest informe oferirà una part de diagnosi relativa a l’impacte de gènere dels
programes, plans i serveis de Sant Vicenç dels Horts així com les polítiques de
recursos humans en aquest àmbit. Els programes hauran d’explicar les iniciatives i les
mesures concretes que es prenen en polítiques d'igualtat de gènere, els recursos
involucrats i els resultats esperats, mesurats mitjançant objectius i indicadors.

9. ACORD. Més cultura per una societat més crítica.
El Govern de l’Estat ha incorporat la figura del bo cultural a tots els joves que compleixin
18 anys amb l’objectiu d’aproximar al jovent al món de la cultura i, de passada, injectar
recursos a un dels sectors que ha estat més castigat per la crisis social, econòmica i
sanitària provocada per la COVID-19. D’aquesta manera es vol gratificar a totes les joves
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del nostre país amb un bo de 400€ per la compra de llibres o el consum de qualsevol tipus
d'activitat artística i escènica, com pot ser el teatre, el cinema, la dansa o la música.
És evident que la cultura juga un paper transcendental en la creació de societats amb
mirada crítica i en la igualtat d’oportunitats al nostre país. Per això acordem la
incorporació d’una partida pressupostària de 50.000€ destinada als joves, entre 18 i
25 anys (que hagin fet els 18 anys al 2021) amb un bo cultural dotat gestionat a
través de la SantviCard (app Moneder SVH) per gastar a comerços i serveis
relacionats pel consum de productes o serveis d’educació o de cultura.

10. ACORD: Creació servei Cangur Municipal

Tant en països desenvolupats com en procés de desenvolupament, la pobresa té rostre de
dona. I això es deu al fet que, segons un estudi de l’ONU Dones sobre la igualtat de gènere
en l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, a partir de les dades recopilades per
estadístiques nacionals, en el 2014 s’estimava que per cada 100 homes de les llars més
pobres, hi havia 155.3 dones, és a dir, més del 50%. Aquest fenomen, conegut com la
feminització de la pobresa es refereix a aquells mecanismes i barreres socials,
econòmiques, judicials i culturals que generen que les dones i altres identitats feminitzades
estiguin més exposades a l’empobriment en diferents àmbits relacionats amb la suposada
qualitat de vida.
Per aquest motiu, per tal de superar aquestes barreres i fomentar l’apoderament i
creixement personal de les dones més vulnerables; acordem destinar una partida
econòmica de 50.000€ pe a la creació d’un servei de cangur municipal dirigit a famílies
monoparentals, prioritzen les famílies “monomarentals” amb una xarxa de suport
fràgil i amb manca de recursos econòmics, dones víctimes de violència de gènere i
famílies sense teixit comunitari.
El projecte es desenvoluparà com a prova pilot en un temps determinat per acabar
desplegant-se a diferents barris del municipi. Els espais s’haurien de gestionar per
educadores. El fet de realitzar-se en diferents dependències municipals brinda també una
oportunitat per dinamitzar i crear activitat a diferents instal·lacions, algunes de noves i altres
que ja fa temps que estan en funcionament.
L’ Objectiu del servei és que els nens i nenes tinguin un temps d'oci de qualitat, amb
activitats pedagògiques adaptades a les diferents edats i basades en valors com la
coeducació, la participació, l'educació ambiental, la interculturalitat, l'educació emocional i
l'art, i, alhora, facilitar al màxim la participació social i cívica de les seves mares.
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11. ACORD: Creació servei Àpats a domicili

El servei d’àpats a domicili donarà suport alimentari a aquelles persones que, per la
seva situació personal, no poden preparar-se els àpats, necessiten ajuda per fer-ho o
no tenen un habitatge en condicions per cuinar aliments. A més, es tracta de persones
que no tenen suport social o familiar suficient o que, pels seus problemes de mobilitat, no
poden dirigir-se a un servei d’alimentació de la seva comunitat. La valoració de la situació
per a poder percebre aquest servei haurà de ser competència dels equips professionals dels
Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
El servei, que comptarà amb un import d’implementació de 50.000€, es concretaria
amb el lliurament al domicili de la persona beneficiària d’àpats equilibrats i
saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura
de les seves necessitats nutricionals i es proposarà fer-ho de la mà del comerç local
de Sant Vicenç dels Horts.

c) LA DIMENSIÓ
RELACIONAL

PARTICIPATIVA

DEL

GOVERN.

UNA

GOVERNANÇA

Som a un context de canvi de polítiques públiques, d’innovació i de transformació de les
velles estructures poc dinàmiques, de gestió i relació amb la ciutadania cap a una nova
governança basada en la construcció col·lectiva de la ciutat, amb espais permanents de
codecisió ciutadana.

12. ACORD: Un Sant Vicenç de la ciutadania incrementant dels espais de codecisió
ciutadana
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 municipal 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
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que passen per la creació de zones d’equipaments i esbarjo necessaris per que les veïnes i
els veïns puguin gaudir del seu barri.
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 a 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.
Per intentar resoldre aquesta situació, acordem la creació d’una taula de treball amb les
veïnes i els veïns de Can Costa per decidir, des de la Comunitat, el futur dels
equipaments d’aquest barri.

13. ACORD: Impulsar un procés participatiu per definir la mobilitat al casc antic

El Govern municipal ha iniciat aquest mandat un procés de vianalització del nucli antic de
Sant Vicenç dels Horts, Un procés que és compartit per tots dos grups municipals i que ha
d’afavorir l’ús de l’espai públic de les persones, revitalitzar el comerç local i millorar la salut
de les veïnes i veïns de vila vella, reduint les emissions de CO2 al nostre municipi.
El passat 22 de setembre de 2020 coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, es va tallar
el trànsit del tram del carrer Barcelona entre els carrers Pas del Llop i Àngel Guimerà. Una
decisió que ha tingut una afectació directa en el carrer Comerç, que ha absorbit
pràcticament tot el trànsit rodat que, fins ara, circulava pel tram restringit.
El veïnat del carrer Comerç ha manifestat en diferents ocasions la impossibilitat que el carrer
on viuen pugui absorbir tot el trànsit rodat que anteriorment passava per el C. Barcelona i la
perillositat d’aquest canvi de circulació ja que, al final del tram del C. Comerç amb la
cantonada del C. Àngel Guimerà, és molt estret i no consta de voreres suficientment amples
perquè puguin conviure la quantitat actual de vehicles que hi transiten, amb els vianants i les
veïnes del propi carrer. Alhora, les veïnes i els veïns reivindiquen d’adequació i la
reurbanització del carrer, que compta amb un clavegueram insuficient i està força deteriorat.
En l’actualitat, el veïnat del carrer Comerç ja ha estat informat de l’existència d’un
avantprojecte de reurbanització complerta del carrer entre el Pas del Llop i Àngel Guimerà
(consensuat entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes), així com de la imminent recepció del
projecte executiu i el compromís d’iniciar el procés de licitació de l’obra de seguida que
aquest projecte executiu estigui aprovat per la Junta de Govern Local.
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Per finalitzar amb la situació que les veïnes i els veïns del carrer Comerç estan vivint, i
sent conscients de les actuacions que s’hauran de dur a terme en breu a la carretera
de Sant Boi amb el projecte de sincronització semafòrica de la via, acordem restringir
al màxim la circulació de vehicles pel carrer Comerç, especialment pel tram
compromès entre el carrer Doctor Fleming i Àngel Guimerà, tot avançant la solució
que ja ha previst l’avantprojecte executiu i que quedarà recollida en el projecte
executiu: es prohibirà l’entrada al carrer Comerç des del Pas del Llop (excepte
serveis) i l’accés al carrer Comerç es farà des del carrer del Doctor Fleming.

14. ACORD: Un Sant Vicenç amb els ulls posats al 2030. Una agenda estratègica i
participada

Els nostres pobles i ciutats només poden avançar mitjançant el consens polític i ciutadà. Així
ha estat en el passat i així ha de seguir sent en el present i en el futur.
En el context actual, en mig de la crisi climàtica existent, amb la implementació dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible als pobles i ciutats i amb nous reptes que el món
local ha d’abordar, considerem que és imprescindible la creació d’una taula de treball
amb els agents polítics i socials de Sant Vicenç dels Horts, que abordi aquests reptes
del nostre municipi i planifiqui, de manera conjunta, el Sant Vicenç dels Horts del
2030.
Seguiment de l’acord
Per a garantir l’assoliment de les propostes estipulades en el present acord, el Grup
Municipal del PSC- Sant Vicenç en Positiu i el Grup Municipal de Sant Vicenç en Comú Podem es comprometen a nomenar una Comissió de seguiment de l’acord que es
trobarà mensualment per a fer un seguiment del seu desplegament. Alhora, ambdós Grups
Municipals acorden augmentar els espais de comunicació i d’informació dels diferents
projectes que el Govern Municipal estigui impulsant.
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