
      
 
Aprovada una moció socialista per crear beques municipals per  a joves 
estudiants universitaris i de cicles formatius  

 

El ple també aprova, a instància del PSC, l’adhesió del Sant Vicenç dels Horts a la 

Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. 

 

 

 

El Ple municipal del mes de març ha estat un Ple bàsicament de gestió admistrativa 

i amb pocs punts a l’ordre del dia. 

A destacar  l’inici de l’expedient per a la declaració de l’edifici de Can Comamala 

com a Bé Cultural d’Interés Local, aprovat per unanimitat. 

 

També es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal 

Socialista per habilitar una partida econòmica destinada a beques municipals per a 

que els joves vicentins i vicentines estudiants universitaris o de cicles formatius 

puguin rebre aquest ajut econòmic. En els darrers anys s’han augmentat les taxes i 

s’han disminuit les beques, fet que ha complicat l’accès a aquests estudis a molts 

joves vicentins i vicentines. L’objectiu d’aquesta moció és que ningú es quedi sense 

poder estudiar per motius econòmics. 

 

També va sortir aprovada l’altra moció presentada pel PSC per adherir Sant Vicenç 

dels Horts a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a 

la prostitució. Aquesta moció, però, va comptar amb l’abstenció de la resta de 

regidors i regidores del Consistori. Només el Grup Socialista la va votar a favor fent 

una defensa de la necessitat d’abolir la prostitució i no de regular-la. 

 

En  el torn de control al govern, el portaveu socialista, Miguel Comino, va  fer 

diverses preguntes: 

• Sobre el deute de més de 3,4 milions d’euros que té  la Generalitat amb el 

nostre Ajuntament. 

• Sobre els tràmits de la futura residència per a la gent gran i les negociacions 

per a aconseguir concertar places públiques. 

• Sobre els més de 200.000€ que va costar la Mostra i la Festa Major d’hivern 

i la seva valoració. 

• Sobre els pisos buits que són propietat d’entitats bancàries i sobre les 

gestions per incorporar-los a la borsa de lloguer social. 

• Sobre les condicions de les persones aturades per tal d’accedir als serveis 

municipals, com per exemple el Complex Esportiu Montserrat Canals. 

 

Per finalitzar, des del PSC de Sant Vicenç dels Horts vam animar a participar en la 

manifestació que tindrà lloc el proper dissabte a les 17h des de l’Estació de França 

de Barcelona en contra del racisme i en contra de l’acord entre la Unió Europea i 

Turquia sobre refugiats i refugiades. 

 

 

 


