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1. Procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal 2019-
2023 

El pla d’actuació municipal 2019-2023 és un document de planificació estratègica de l’acció de 
govern, que sorgeix de les voluntats les forces que formen el govern municipal de definir un full de 
ruta del mandat. Els projectes provenen, principalment, dels programes electorals que van ser 
referendats a les urnes, a les eleccions municipals del maig del 2019.  
 
Des d’aquest punt de sortida, es vol marcar a l’agenda les fites i els objectius pel compliment de les 
propostes, i es demana a la ciutadania i el teixit associatiu, que ajudin a prioritzar l’acció de govern. 
Per això es va treballar una proposta de procés de participació per a la priorització de projectes, 
consistent en que la selecció mitjançant un qüestionari els 20 projectes que considerin més 
importants dels 50 projectes proposats.  
 
Aquest qüestionari es va encartar a la revista municipal de desembre amb 13.000 exemplars i va 
arribar a totes les llars. A més a més, hi hagut qüestionaris a disposició de la ciutadania al costat de 
les bústies ubicades als edificis municipals, s’ha pogut realitzar online via la plataforma decidimsvh 
i a partir de dinàmiques participatives a òrgans de participació. 
 
Aquesta proposta va ser validada per la Comissió de Participació Ciutadana a la reunió celebrada el 
dilluns 18 de novembre de 2019.  
 
El procés participatiu de priorització es va iniciar el 15 de desembre i va finalitzar el 26 de gener, 
durant la Mostra Gastronòmica, Comercial i Agrícola. 
 

 

1.1. Propostes a votar 
 

Els 50 projectes seleccionats per a la votació es van agrupar en 4 eixos, amb la finalitat d’alineació 

amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que són: 

• Amb les persones: ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5 i ODS10. 

• Amb el planeta: ODS6, ODS7, ODS13, ODS14 i ODS15. 

• Amb la prosperitat: ODS8, ODS9 i ODS12. 

• Amb la ciutat: ODS11, ODS16 i ODS17. 
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Els projectes separats per categories eren els següents: 

IMATGE 
PROJECTE NOM PROJECTE 

 
Universalitzar els serveis socials com a dret per a tothom 

 
Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom 

 
Protegir els drets de la infància i erradicar la pobresa infantil 

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

 

Promoure un envelliment actiu i construir la residència i el centre de dia per a la 
gent gran 

 
Reivindicar més especialistes i els serveis perduts a l’ambulatori 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
Treballar per fer de Sant Vicenç una ciutat sostenible 

 
Compromís municipal amb la situació d’emergència climàtica 

 
Fer auditoria dels edificis municipals per fer-los sostenibles energèticament 

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

 

Crear incentius fiscals i fomentar la instal·lació de plaques solars i l’autoconsum 
energètic 
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Crear incentius fiscals i fomentar la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges 

 

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

 
Millorar l’entorn natural del riu i la muntanya 

 
Reforestar i replantar a les zones verdes del municipi 

 
Protegir els animals de companyia i fer campanyes de tinença responsable 

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

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

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

 

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

 
Formació permanent a les persones en situació d’atur 

 
Incentivar la contractació de joves, dones i aturats de llarga durada 

 

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

 
Fomentar l’economia circular i verda 

 
Millorar els serveis i les infrastructures dels polígons industrials 

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

 
Garantir i millorar les condicions laborals dels treballadors/res municipals 

 
Garantir la protecció i els interessos de les persones consumidores 

 
Fomentar un consum responsable i de productes de proximitat 
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Dinamitzar el comerç local i millorar l’espai públic 

 
Fer de Sant Vicenç una Ciutat Cultural 

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

 
Millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques 

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

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

 
Millorar l’atenció a les entitats i donar suport a les seves activitats 

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

 
Promoure la creació d’un parc d’habitatge social 

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

 
Pacificar el trànsit i promocionar la mobilitat sostenible 

 
Treballar la cultura de la pau i la no-violència 

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

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

 
Planificar estratègicament el desenvolupament urbà sostenible de la ciutat 
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1.2. Resultat de la votació 

Un cop finalitzada la votació del procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal de Sant Vicenç dels 

Horts els resultats han estat els següents: 

• El nombre de qüestionaris registrats ha estat de 214 

o Online: 94 

o En paper: 120 

 
 
A continuació es mostra la quantitat de vots recollits per a cada projecte: 
 
 

AMB LES PERSONES VOTS 

Universalitzar els serveis socials com a dret per a tothom 58 

Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom 93 

Protegir els drets de la infància i erradicar la pobresa infantil 104 

Fomentar els hàbits saludables i una alimentació correcta de tota la ciutadania 50 

Promoure un envelliment actiu i construir la residència i el centre de dia per a la 
gent gran 109 

Reivindicar més especialistes i els serveis perduts a l’ambulatori 135 

Treballar la prevenció de malalties i l’educació sexual amb la gent jove 51 

Garantir les activitats esportives per a persones amb discapacitat i donar una 
atenció especial als esports minoritaris i de base i a l’esport femení 51 

Defensar l’educació pública i de qualitat i potenciar la formació complementària 118 

Millorar els ajuts econòmics als/les estudiants i fer un pla de millora de l’èxit 
educatiu 56 

Millorar l’oferta cultural i d’oci juvenil, alternatiu i saludable 91 

Treballar a favor de la igualtat, contra la violència masclista i contra l’LGTBIfòbia 84 
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AMB EL PLANETA VOTS 

Treballar per fer de Sant Vicenç una ciutat sostenible 80 

Compromís municipal amb la situació d’emergència climàtica 62 

Fer auditoria dels edificis municipals per fer-los sostenibles energèticament 41 

Crear una oficina d’informació i assessorament per a la transició energètica 22 

Crear incentius fiscals i fomentar la instal·lació de plaques solars i l’autoconsum 
energètic 91 

Crear incentius fiscals i fomentar la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges 67 

Controlar les emissions i la contaminació amb punts de mesura de la qualitat de 
l’aire 64 

Millorar l’entorn natural del riu i la muntanya 120 

Reforestar i replantar a les zones verdes del municipi 113 

Protegir els animals de companyia i fer campanyes de tinença responsable 30 

Potenciar el reciclatge i la gestió dels residus sancionant les accions incíviques 92 

Informar i ajudar les empreses en el camí de la transició energètica 37 

 
 

AMB LA PROSPERITAT VOTS 

Millorar l’atracció d’empreses i cooperatives facilitant-ne la implantació 80 

Dinamitzar el teixit empresarial amb la creació d’una xarxa de cooperació 
empresarial que faciliti la transferència tecnològica i aliances estratègiques 34 

Formació permanent a les persones en situació d’atur 78 

Incentivar la contractació de joves, dones i aturats de llarga durada 124 

Crear un espai de coworking d’empreses i contribuir a la generació d’activitat 
econòmica 41 

Fomentar l’economia circular i verda 61 

Millorar els serveis i les infraestructures dels polígons industrials 37 
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Crear una marca de ciutat i treballar per potenciar l’atracció de visitants 29 

Garantir i millorar les condicions laborals dels treballadors/res municipals 39 

Garantir la protecció i els interessos de les persones consumidores 49 

Fomentar un consum responsable i de productes de proximitat 80 

Dinamitzar el comerç local i millorar l’espai públic 115 

 
 

AMB LA CIUTAT VOTS 

Fer de Sant Vicenç una Ciutat Cultural 47 

Potenciar la memòria històrica de la ciutat i els actes culturals d’interès local 47 

Millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques 116 

Millorar la transparència, el bon govern i el retiment de comptes de l’Ajuntament 44 

Agilitzar els tràmits municipals i apropar l’Ajuntament a la ciutadania 81 

Millorar l’atenció a les entitats i donar suport a les seves activitats 60 

Recuperar la policia local de proximitat i garantir l’estabilitat de la plantilla 84 

Promoure la creació d’un parc d’habitatge social 91 

Fer un pla de xoc de neteja i dignificació de l’espai públic 95 

Pacificar el trànsit i promocionar la mobilitat sostenible 58 

Treballar la cultura de la pau i la no-violència 56 

Potenciar el civisme a la ciutat i l’ús responsable i compartit de l’espai públic 71 

Treballar pel soterrament de les vies de FFGC i l’arribada del Trambaix 121 

Planificar estratègicament el desenvolupament urbà sostenible de la ciutat 31 
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Els resultats per eixos, sumant els vots rebuts per tots els projectes ha estat el següent: 
 

• Amb les persones: 1000 vots 

• Amb el planeta: 819 vots 

• Amb la prosperitat: 767 vots 

• Amb la ciutat: 1002 vots 

 

El resultat de la priorització del procés participatiu ens dona el següent ordre dels projectes: 

 

Projecte Vots 

Reivindicar més especialistes i els serveis perduts a l’ambulatori 135 

Incentivar la contractació de joves, dones i aturats de llarga durada 124 

Treballar pel soterrament de les vies de FFGC i l’arribada del Trambaix 121 

Millorar l’entorn natural del riu i la muntanya 120 

Defensar l’educació pública i de qualitat i potenciar la formació 
complementària 118 

Millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques 116 

Dinamitzar el comerç local i millorar l’espai públic 115 

Reforestar i replantar a les zones verdes del municipi 113 

Promoure un envelliment actiu i construir la residència i el centre de dia per a la 
gent gran 109 

Protegir els drets de la infància i eradicar la pobresa infantil 104 

Fer un pla de xoc de neteja i dignificació de l’espai públic 95 

Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom 93 

Potenciar el reciclatge i la gestió dels residus sancionant les accions incíviques 92 

Millorar l’oferta cultural i d’oci juvenil, alternatiu i saludable 91 
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Crear incentius fiscals i fomentar la instal·lació de plaques solars i l’autoconsum 
energètic 91 

Promoure la creació d’un parc d’habitatge social 91 

Treballar a favor de la igualtat, contra la violència masclista i contra l’LGTBIfòbia 84 

Recuperar la policia local de proximitat i garantir l’estabilitat de la plantilla 84 

Agilitzar els tràmits municipals i apropar l’Ajuntament a la ciutadania 81 

Treballar per fer de Sant Vicenç una ciutat sostenible 80 

Millorar l’atracció d’empreses i cooperatives facilitant-ne la implantació 80 

Fomentar un consum responsable i de productes de proximitat 80 

Formació permanent a les persones en situació d’atur 78 

Potenciar el civisme a la ciutat i l’ús responsable i compartit de l’espai públic 71 

Crear incentius fiscals i fomentar la rehabilitació energètica d’edificis i 
habitatges 67 

Controlar les emissions i la contaminació amb punts de mesura de la qualitat de 
l’aire 64 

Compromís municipal amb la situació d’emergència climàtica 62 

Fomentar l’economia circular i verda 61 

Millorar l’atenció a les entitats i donar suport a les seves activitats 60 

Universalitzar els serveis socials com a dret per a tothom 58 

Pacificar el trànsit i promocionar la mobilitat sostenible 58 

Millorar els ajuts econòmics als/les estudiants i fer un pla de millora de l’èxit 
educatiu 56 

Treballar la cultura de la pau i la no-violència 56 

Treballar la prevenció de malalties i l’educació sexual amb la gent jove 51 

Garantir les activitats esportives per a persones amb discapacitat i donar una 
atenció especial als esports minoritaris i de base i a l’esport femení 51 
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Fomentar els hàbits saludables i una alimentació correcta de tota la ciutadania 50 

Garantir la protecció i els interessos de les persones consumidores 49 

Fer de Sant Vicenç una Ciutat Cultural 47 

Potenciar la memòria històrica de la ciutat i els actes culturals d’interès local 47 

Millorar la transparència, el bon govern i el retiment de comptes de 
l’Ajuntament 44 

Fer auditoria dels edificis municipals per fer-los sostenibles energèticament 41 

Crear un espai de coworking d’empreses i contribuir a la generació d’activitat 
econòmica 41 

Garantir i millorar les condicions laborals dels treballadors/res municipals 39 

Informar i ajudar les empreses en el camí de la transició energètica 37 

Millorar els serveis i les infraestructures dels polígons industrials 37 

Dinamitzar el teixit empresarial amb la creació d’una xarxa de cooperació 
empresarial que faciliti la transferència tecnològica i aliances estratègiques 34 

Planificar estratègicament el desenvolupament urbà sostenible de la ciutat 31 

Protegir els animals de companyia i fer campanyes de tinença responsable 30 

Crear una marca de ciutat i treballar per potenciar l’atracció de visitants 29 

Crear una oficina d’informació i assessorament per a la transició energètica 22 

 

 

 

 
 

 


