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FONAMENTS IDEOLÒGICS 
 
Aquest programa electoral és la culminació d’un treball 
exhaustiu, analitzat, estudiat i reflexiu fet per un grup 
de vicentins i vicentines sensibilitzat amb els ideals de 
la nostra política, de la política dels i de les 
socialistes i molt sensibilitzat i preocupat per la crisi 
econòmica, que estem patint d’una manera especial a Sant 
Vicenç dels Horts, on hi ha l’índex d’atur més alt de la 
comarca del Baix Llobregat amb 3.000 vicentins i vicentines 
aturats/des i unes 1.500 persones que no tenen cap ingrés 
garantit a final de mes. 
 
També és fruït de les reflexions i diàlegs que hem anant 
fent durant els últims mesos amb persones expertes que 
tenien molt a aportat en els diferents apartats que 
conformen aquesta proposta de govern municipal per a Sant 
Vicenç dels Horts, diàlegs que han estat altament 
enriquidors i en moltes ocasions ens han obert a 
reflexionar moltes de les nostres propostes, millorant-les 
en gran mesura. Aquesta, a més de l’enorme preparació de la 
candidatura que es presenta, és també una reflexió molt 
important a tenir en compte: el proper govern municipal, 
liderat pel PSC, serà un govern que sabrà escoltar els 
vicentins i vicentines, com més endavant es podrà llegir. 
 
De fet, també estan recollides moltes inquietuds, 
preocupacions, neguits, anhels i il·lusions de molts 
vicentins i vicentines que ens han estat comentant multitud 
d’aspectes que l‘actual equip de govern no ha sabut o no ha 
volgut solucionar, fruit de les nombroses passejades i 
contactes personals amb la nostra gent, cosa que l’equip de 
govern actual ha estat incapaç de fer. 
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I tot això no són només paraules sinò que l’objectiu final 
d’aquests pensaments és la qualitat de vida de les persones 
del nostre poble. 
 
Ideològicament, aquest programa es fonamenta en la 
democràcia i en la societat, és a dir, en els valors 
universals de la socialdemocràcia. Aquest pensament vol 
tenir una societat basada en aquests ideals de la 
democràcia on cada individu té el seu propi valor. La 
llibertat i la igualtat de les persones en una societat 
solidària són els seus propòsits. 
 
La llibertat implica que les persones neixem lliures i hem 
de viure lliures. Això significa que, en tant que 
individus, ens hem de desenvolupar com a tals i influir en 
la societat i prendre les nostres pròpies decisions 
individuals. 
 
I és evident que aquesta llibertat implica igualtat, que 
tothom té les mateixes oportunitats sense tenir en compte 
cap aspecte de diferenciació, i que la seva capacitat 
d’influència en la societat és la mateixa i per tant té el 
mateix poder de transformació i de generació del benestar 
comú, de l’estat del benestar. 
 
En aquest sentit, especial interès ens ocupa la igualtat de 
les dones i les perspectives de futur de la gent jove que, 
com es podrà comprovar en el document, són temes que, per 
la importància que els hi donem, no només seran tractats en 
un apartat propi, sinó que apareixen de forma transversal i 
es tenen en compte en àmbits molt diversos. 
 
I per poder assolir aquests objectius de desenvolupament 
individual i d’influència en el col·lectiu, l’individu ha 
de ser solidari. Sense la solidaritat no podem aspirar a 
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tenir una societat justa i amb les mateixes oportunitats 
per a tothom.  
 
Tot això està reflectit contínuament al llarg de 
l’exposició i l’explicació d’aquestes ambicioses propostes 
de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes de Sant Vicenç. 
 
I no fem cap falsa promesa, totes les propostes han estat 
pensades, plantejades i analitzades, comprovant la seva 
viabilitat. Ens basem en la realitat del món en el que 
estem, en el model en el que participem, sent realistes 
però al mateix temps valents, innovadors i ambiciosos, això 
sí, tenint com a impuls generador del programa, com a font 
inspirativa l’estat del benestar i els seus valors. 
 
Volem fer les coses amb la complicitat de tothom, que 
tothom es senti partícep de les decisions que, al cap i a 
la fi, seran per a ells i per a elles. Nosaltres posarem el 
mitjans necessaris per a què així sigui. I això serà 
contínuament auditat en  el seu grau de compliment amb els 
mecanismes que s’explicaran. 
 
Sabem que estem en un moment molt delicat, on la llunyania 
de les persones davant la política, o millor dit amb la 
política ortodoxa que s’ha estat realitzant en els darrers 
20 anys, és cada vegada més gran. Per això necessitem 
d’unes propostes valentes, engrescadores, noves, que 
generin il·lusió, però realistes i assumibles. No s’ha de 
confiar en promeses molt atractives però totalment 
inasumibles. És molt fàcil prometre i no complir. Nosaltres 
tot allò que apareix en aquest document serà revisat per 
qui vulgui i serà contínuament auditat pels veïns i veïnes 
de Sant Vicenç. 
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I compromís d’aquestes paraules són totes les eines i 
escenaris que posarem en marxa perquè així sigui i que 
estan explicades perfectament en aquest contracte ciutadà. 
Però no ens volem quedar aquí, no ens volem quedar en el 
curt termini de quatre anys que dóna una legislatura, sinò 
que volem que aquest contracte-programa, estableixi les 
bases per a desenvolupar un projecte de poble, que mai, 
mai, ha estat ni tant sols insinuat per part de cap equip 
de govern. Nosaltres som molt ambiciosos, agoserats, 
realistes, emprenedors, i volem que Sant Vicenç assoleixi 
el paper que realment li toca, sent uns del pobles 
capdavanters de la comarca i referent en molts aspectes de 
la vida quotidiana de les persones. Per això volem que 
aquestes propostes siguin el punt d’inici d’un projecte a 
mig i llarg termini on aconseguim que els vicentins i les 
vicentines es sentin orgullosos de pertànyer a Sant Vicenç 
i que d’una vegada per sempre no governem per a posar 
pegats a les coses sinò que hi hagi un projecte de poble 
ben definit. En resum, hem de pensar com volem que sigui 
Sant Vicenç d’aquí 15 o 20 anys.  
 
Com a exemple d’aquest anhel, respectarem i ens sumem 
totalment al desig dels veïns i veïnes del Barri de Sant 
Josep en l’ús social dels diners destinats per a millorar 
el barri, però això no treu que ens comprometem, a més a 
més, a dissenyar un projecte integral del barri, 
conjuntament i consensuat amb els veïns i veïnes, en 
aquesta legislatura i que puguem optar a presentar-lo allà 
on calgui per poder dur-lo a terme. Doncs com aquest 
projecte, hem de pensar i modular un projecte de poble, què 
és el que volem que sigui i com volem que sigui Sant Vicenç 
en un futur, planificant, analitzant, estudiant, fent amb 
la gent. 
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I per poder dur a terme els nostres objectius de donar 
qualitat de vida als nostres veïns i veïnes hem estructurat 
el nostre MAG, Marc d’Acció de Govern, en quatre grans 
eixos. 
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INTRODUCCIÓ 
 

 
1.- POLÍTIQUES SOCIALS 

 
Prioritzarem les polìtiques socials, que no hi hagi cap 
persona a Sant Vicenç que no tingui cobertes les 
necessitats bàsiques per poder viure amb dignitat. No tenim 
la vareta màgica per a eliminar tots els problemes, però sí 
capacitat i voluntat de resoldre tots els que estiguin al 
nostre abast. 
No és de rebut que hi hagi veïns i veïnes del municipi que 
no tinguin calefacció o llum o aigua per no poder fer front 
a les despeses. Ho trobem inmoral, indecent. Farem tot el 
que calgui per eradicar això del nostre poble. 
I ens comprometem a donar suport a iniciatives com la de la 
iniciativa legislativa popular (ILP) de la renda garantida 
ciutadana. 
La dignitat de les persones està per sobre de tot. 
 
Així mateix tindrem especial cura de la gent gran, dels 
nostres avis i avies, que no estan atesos com es mereix 
qualsevol persona que ha dedicat la seva vida a treballar i 
lluitar per una millor societat. Els hem de retornar tot 
allò que ells i elles han donat amb uns millors serveis per 
a que visquin amb dignitat i per a que gaudeixin dia a dia 
de tot el que els envolta. 
 
L’Ajuntament ha d’estar al costat de les persones que més 
estan patint la crisi econòmica. Partint de la base dels 
valors paradigmàtics que han d’inspirar i impulsar les 
nostres polítiques -la igualtat i la llibertat de la 
persona- hem d’adaptar els nostres serveis públics a la 
realitat que conformen els vicentins i vicentines en termes 
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d’igualtat. Som conscients de les diferències econòmiques i 
socials que existeixen, però prenem el compromís que les 
contribucions fiscals siguin redistribuïdes de forma que 
pagui més qui més tingui. 
 
També pensem que Sant Vicenç dels Horts és, i ha de seguir 
sent, un poble solidari i en conseqüència potenciarem tant 
la solidaridad indirecta (a través de les entitats), com la 
cooperació directa de l’Ajuntament amb governs locals de 
països del sud. 
 
I, és clar, també prenem el compromís de gestionar de forma 
eficaç i eficient la prestació de tots els serveis públics, 
racionalitzan-los de forma impecable, invertint més diners 
allà on faci més falta. Hem de tenir uns serveis públics de 
màxima qualitat el que implica una reformulació i 
reorganització dels mateixos, i això, a més a més, ens durà 
un valor afegit en termes de despeses. 
 
 

2.- ECONOMIA LOCAL I OCUPACIÓ 
 
Posarem tots els esforços i negociarem amb qui sigui 
necessari per tal de poder generar llocs de treball a Sant 
Vicenç i deixar de ser el poble amb més atur de la comarca 
dels Baix Llobregat. El teixit empresarial és cabdal pel 
desenvolupament social i econòmic del poble. Establirem 
ponts de negociació i entesa per aconseguir una relació 
fluïda i de confiança que beneficiï a tothom. 
 
I, evidentment, no oblidarem el comerç local, tant 
generador de riquesa i de vida social. Dialogarem i 
establirem les bases per a donar un impuls substancial al 
comerç de Sant Vicenç per convertir-lo en un referent dins 
del Baix Llobregat. Volem i necessitem un teixit comercial 
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de qualitat, vertebrador del poble, eina social, referent 
del barri, proper, integrador, valor d’un territori 
sostenible i amable i generador d’economia, riquesa i llocs 
de treballs. 
 
 

3.- ESPAI PÚBLIC, MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT 

 
A partir del coneixement el més acurat possible dels espais 
que conformen el nostre territori, hem de tenir clar quins 
són els valors que sense dubte tenen, i observar una 
definició clara dels objectius amb les seves necessitats, i 
així podrem establir compromisos, propostes de realització 
que milloraran la qualitat de vida de la ciutadania de Sant 
Vicenç. 
 
Hem de treballar per millorar l’autopercepció, el que 
pensen els ciutadans i ciutadanes del nostre propi 
territori. I aquí tenim una gran oportunitat: Sant Vicenç 
dels Horts no és un poble dormitori o de pas, si no que és 
un territori ple d’oportunitats i ric en valors que hem 
d’integrar i desenvolupar. 
 
Per això un dels reptes fonamentals del nostre projecte, és 
el de la correcta utilització del territori, tot coneixent 
els seus valors, els seus espais i la seva gent, i així 
garantir un ús modern i ajustat a la realitat urbana i al 
seu context medi ambiental. 
L’urbanisme ha d’estar al servei de les persones. 
 
Els valors del nostre territori definirien els aspectes 
comuns dels nostres municipis, per la qual cosa ens han 
d’ajudar a dissenyar la nostra estructura territorial per 
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un costat, i per un altre, ens han d’assenyalar el camí per 
a assolir el seu correcte ús i ens ajudi a acomplir les 
funcions del poble des d’una perspectiva social i humana. 
 
I les nostres polítiques passen per dirigir la nostra acció 
a la defensa del territori, dels seus espais, a tenir un 
compromís en la defensa dels nostres valors, tenir un 
compromís ecològic i tenir un compromís polític per a la 
realització d’actuacions dirigides a assolir aquestes 
propostes. 
 
Volem ser un poble net, verd, sostenible mediambientalment, 
segur, amb un espai públic de i per a tots i totes, que 
sigui un lloc de trobada i d’intercanvi, enriquidor. 
 
També volem ajudar a resoldre els problemes urbanístics que 
tenen alguns ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç; parlant 
especialment de zones afectades pel Pla General Metropolità 
o d’aquells carrers que encara queden per urbanitzar; i 
també amb una especial atenció a la situació urbanística 
dels barris de Sant Roc o de la Font del Llargarut. 
Problemes que s’arroseguen des de fa molts anys i que hem 
de continuar treballant per resoldre’ls. 
 
 

4.- QÜALITAT DEMOCRÀTICA I PARTICIPACIÒ 
 
I el darrer gran eix serà la transparència en la gestió a 
través d’un nou impuls democràtic basat en la participació 
de tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç i en la 
claredat de la gestió. Crearem diversos mecanismes, que 
s’expliquen més endavant, d’acostament dels vicentins i 
vicentines a l’Ajuntament i tota la nostra gestió serà 
seguida i auditada pels propis veïns i veïnes, entitats i 
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associacions de Sant Vicenç, donant sempre compte i 
resposta de les nostres actuacions. 
 
I el barri ha de ser l’element nuclear d’aquesta 
proximitat; existeixen variables, com ara la crisi 
econòmica, que són potencials generadors de fractura 
social, i el barri com a concepte holístic, integrador, ha 
de ser l’eina fonamental per a que la convivència dels 
nostres veïns i veïnes sigui això, convivència i veïnat.  
 
Per tant, com podrem veure més endavant, hi haurà un canvi 
qualitatiu molt important i evident en la forma de 
plantejar i fer la política. No ens amagarem en la 
retòrica, molts cops superficial com és ara, de ser un 
govern que estigui al costat de la gent del poble, sinò que 
ho farem de veritat i amb uns compromisos clars, 
pragmàtics, quantificables i verificables. 
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En aquests moments de crisi econòmica, l’estat de benestar, 
que tants sacrificis i esforços va costar construir, 
trontolla o, si més no, no té el caire universal que tenia 
i que ha de tenir. S’han incrementat les desigualtats entre 
les persones i desgraciadament hi ha molta gent que pateix 
la crisi de forma dura i, fins i tot, ens atraveríem a dir 
de forma indigna. 

Simplement cal recordar, com ja ha estat comentat en 
l’exposició de fonaments d’aquest programa, que podem 
agafar com a exemple el nostre poble, on tenim 3.000 
aturats i 1.500 persones que ja no tenen cap ingrés. Això 
no pot ser! 

Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, posarem els 
fonaments i desenvoluparem polítiques socials fortes, que 
afavoreixin a tothom, però que serveixin per sobre de tot 
per reduir les grans diferències que ara fa que hi hagi més 
pobresa i, sobretot, que ajudin a que no hi hagi ningú a 
Sant Vicenç dels Horts que no tingui les necessitats 
bàsiques cobertes. 

Per tant desenvoluparem els esforços que calgui, dins 
d’unes polítiques socials fortes, reals, progressistes, 
pensades, analitzades i quantificades en termes de 
despeses, per poder garantir que es poden dur a terme, i 
que es basaran fonamentalment en ajudar a les persones, 
especialment aquelles que pitjor ho estan passant. 

És fonamental que les nostres polítiques socials vagin 
dirigides cap a la igualtat, l’educació, l’habitatge digne, 
el joves i adolescents, els infants, les dones, la salut 
pública, la cultura, els esports, les entitats, la Gent 
Gran i els Serveis Socials, on introduirem la figura de la 
mediació com a facilitador de la cerca de solucions a 
problemes diversos. 
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Habitatge 
 

L’habitatge, fruit de la bombolla immobiliària s’ha 
convertit en un greu problema per moltíssimes famílies que 
són desnonades, o tenen veritables dificultats per a poder 
pagar el lloguer, o el paguen per tal de no perdre 
l'habitatge a canvi de viure en unes situacions indignes, 
catastròfiques podríem dir. L’habitatge ha passat de ser un 
dret, a ser una necessitat i un gravíssim  problema per a 
molta gent. 
 
Realment resulta difícil d’entendre que havent-hi un 
sobrant de pisos, un estoc d’habitatges buits, hi hagi 
famílies que no tenen on viure. 
Per tant els i les socialistes insistim en posar la 
política d’habitatge entre les prioritats del nostre 
programa, però cal un rediseny d’aquestes polítiques i 
reorientar les propostes cap a l’assoliment de no tenir cap 
persona sense un sostre digne. 
 
Hem de reclamar més poder per part dels ajuntaments que són 
els que coneixen de més a prop la problemàtica, i hem de 
tenir la imaginació i el coratge necessari per abordar 
aquest greu problema per a trobar-hi solucions, tenint en 
compte la nova situació social i econòmica de moltes 
famílies. Hem de reajustar-nos tots plegats. 
    
Per tal motiu els i les socialistes farem tot el que des de 
l’ajuntament puguem fer i concretarem una sèrie d’accions 
que eliminin del tot aquesta greu problemàtica. 
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• Garantir el dret a l’habitatge tot aturant els 
desnonaments. Es faran les gestions necessàries per 
tal que les famílies romanin a l’habitatge fins que 
es trobi un habitatge de lloguer social 

 
• Tenir una oferta permanent de lloguer assequible 

per poder garantir l’accés al dret de l’habitatge a 
les famílies que han estat colpejades per la crisi, 
tenen un nivell de recursos baix o que es troben en 
risc d’exclusió social.   

 
• Potenciar la Taula d’Habitatge, on hi seran 

representats tots els àmbits que tinguin relació 
amb la problemàtica, així com el teixit social. 

 
• Exigir que l’Agència Catalana de l’Habitatge 

acceleri el traspàs de pisos d’entitats financeres 
a la bossa d’habitatges de lloguer. 

 
• Fer complir a les entitats financeres i promotores 

immobiliàries els acords sobre pisos buits 
recollits en la moció aprovada al Ple de 
l’Ajuntament el dia 13/01/2014. 

 
• Crear el Pla Local d’Habitatge per a tal de regular 

i definir les propostes i compromisos en habitatge. 
 

• Crear la oficina antidesnonaments. 
 

• Recolzar i optimitzar el protocol per un habitatge 
digne a Sant Vicenç de la PAH. 
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Igualtat 
 

Tot i les millores obtingudes els darrers anys en matèria 
d’igualtat entre dones i homes, i la redacció d’una sèrie 
de lleis per assolir-ho, encara queda molt per camí fins a 
la igualtat real. Podem constatar com en molts àmbits de la 
nostra societat, encara ara és d’un tarannà masclista molt 
marcat. Des del PSC aquesta lluita per la plena igualtat 
entre les dones i els homes és fonemental. 
 
Com dèiem, seguim estant en una societat altament 
masclista, on desgraciadament tenim sovint episodis de 
violència de gènere. A l’estat espanyol moren 70 dones cada 
any a mans de les seves parelles. És una dada simplement 
indecent.  
Aquesta violència és la més visible i la que té 
conseqüències més greus; però hi ha d’altres formes de 
violència: sabem per dades constrastades que una dona 
guanya menys diners per fer la mateixa feina que un home. 
Sabem que no tenen les mateixes oportunitats d’accés a 
qualsevol àmbit de desenvolupament personal i professional 
que un home. I què podem fer?. Des del PSC establirem una 
sèrie de compromisos per a lluitar al màxim per la igualtat 
total i real entre dones i homes. 

 
• Garantir els serveis jurídics gratuïts per dones 

que no tinguin recursos per a poder fer front i 
pateixin una situació de potencial o real violència 
de gènere. 

 
• Treballar la prevenció i la sensibilització. 

Generar corrent d’opinió per trencar amb els rols 
diferenciadors de l’home i la dona. 
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• Potenciar el circuït  de seguiment per a les dones 
víctimes de violència. 

 
• Fer campanyes institucionals a favor de la igualtat 

entre dones i homes. 
 

• Fer visible la condemna de cada cas de dona morta 
per violència masclista. No només quan succeeixi a 
Catalunya com es fa en l’actualitat, sinó a 
qualsevol dona víctima a l’estat espanyol.  

 
• Fomentar el treball per la igualtat amb les AMPAs 

per traslladar-ho al col·legis i instituts. 
 

• Promoure activitats  de conscienciació sobre la 
igualtat i contra la violència masclista als 
centres educatius de Sant Vicenç. 

 
• Fomentar els càrrecs de responsabilitat per a les 

dones. 
 

• Implicar els homes en la lluita per la igualtat, 
tot treballant amb el canvi de rols masculins, i 
treballant amb els homes una nova manera d’entendre 
la masculinitat. 

 
• Fomentar la implicació dels homes per millorar el 

repartiment de les responsabilitats familiars. 
 

• Implicar tot el teixit associatiu en les polítiques 
d’igualtat 

 
• Fomentar els llocs de treballs per a les dones 
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• Proposar la creació del servei de salut d’atenció a 
la dona en tots els seus àmbits.  

 
• Realitzar una jornada anual sobre polítiques 

d'igualtat. 
 

• Recuperar la guia de llenguatge no sexista i 
aplicar-la a la comunicació municipal. 

 
 
 

Joventut i infància 
 
 
La Joventut Socialista de Catalunya, és uns dels actius més 
importants que tenim en el nostre partit i prova és la seva 
implicació i col·laboració en la elaboració del present 
document. 
 
Som molt conscients del context que els i les joves viuen i 
pateixen i Sant Vicenç no és una excepció, amb més d’un 52% 
en atur a tot el país. A Catalunya, dels 16 a 24 anys, la 
taxa d’atur de l’últim trimestre és del 45,9% i entre el 
col·lectiu dels 16 a 29 anys se situa en el 32,2%. Tot això  
sense tenir en compte els joves que no estan 
comptabilitzats per estar fora del sistema i no constar a 
les llistes del SOC. 
 
Concretament, amb dades de febrer d’enguany, a Sant Vicenç 
l’atur juvenil (fins als 25 anys) és també d’aproximadament 
el 50%.  No ens hem d’oblidar, a més, de tota la sortida de 
talents de joves qualificats que el nostre país està patint. 
Milers de joves abandonen Catalunya per trobar feina a 
l’estranger, ja que les possibilitats de desenvolupar el 
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seu projecte vital al nostre país són poques. Per aquest 
motiu, i perquè creiem en la força del municipalisme i en 
la gran tasca que molts municipis estan realitzant per 
pal·liar bona part de la situació, considerem que, ara més 
que mai, els municipis necessiten governs amb veritables 
polítiques d’esquerres per fer front a aquestes dificultats. 
 
Estem en un moment de greu crisi econòmica i la joventut és 
el col·lectiu que més està patint aquesta situació. Els i 
les joves tenen dret a un treball digne, no podem permetre 
que la situació encara pugui anar a pitjor. Per tant, les 
solucions són solucions d’esquerres, que ens retornin els 
drets laborals, uns drets assolits entre totes les 
generacions de treballadors i treballadores durant molts 
anys. Es necessiten polítiques actives que fomentin 
l’ocupació i la inserció laboral dels més joves. 
 
En aquest sentit establirem una sèrie de mesures per 
pal·liar la xacra de l’atur juvenil en mesura del possible: 
 

• Impulsar el servei municipal d’assessoria laboral 
jove que orienti en la preparació de la 
incorporació al món laboral (CV, oposicions, 
etc...) així com en temes d’emprenedoria i gestió 
d’empreses. Comportant una implicació directa 
dels departaments de promoció econòmica en les 
polítiques juvenils i de foment de l’ocupació 
dels i les joves. 

 
• Promoure una borsa de treball Jove, amb la 

implicació dels instituts, les universitats i les 
empreses de la comarca. 
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• Garantir un percentatge mínim d’entre el 10 i el 
15%  de places als plans d’ocupació que es duen a 
terme a Sant Vicenç dels Horts. 

 
• Fomentar els cursos de formació ocupacional i 

laboral dirigit a joves 
 

• Potenciar la formació professional dual adaptada 
a la realitat de Sant Vicenç 

 
• Incentivar les mesures de contractació de les 

empreses del poble per a que prioritzin la 
contractació de joves. 

 
• Facilitar la inserció i l’experiència al món 

laboral: primera oportunitat i experiència per a 
joves amb estudis superiors finalitzats amb temps 
mínim de 6 mesos de contractació 

 
• Promocionar les pràctiques professionals amb alt 

contingut pedagògic i que aquestes no arribin a 
ser substitutives del treball.   

 
Pel que fa al lleure i l’oci dels joves impulsarem les 
següents mesures: 
 

• Espais públics, per a activitats de caire 
esportiu i cultural adreçades a la joventut (bucs 
musicals, sales d’actuació...) 

 
• Programar una activitat diversa, estable i de 

qualitat als equipaments juvenils en 
col·laboració amb les entitats, els i les joves a 
títol individual i l’oferta privada. 
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• Crear una oferta estable i de qualitat d’oci 
nocturn alternatiu, dinamitzat per les entitats 
juvenils de Sant Vicenç i habilitant espais 
adients per al seu correcte desenvolupament. 

 
• Donar a conèixer les associacions juvenils del 

municipi a través de campanyes específiques, que 
incloguin xerrades als centres educatius, més 
activitats conjuntes, etc. 

 
• Enfortir l’Expolleure i  estudiar la possibilitat 

de realitzar una mostra comarcal d’entitats 
juvenils per enfortir les entitats i crear xarxa 
entre elles. 

 
• Potenciar els intercanvis de grups d’estudiants 

de secundària entre els instituts del municipi i 
altres centres educatius d’arreu de la Unió 
Europea. 

 
• Redacció de la “Constitució de la gent jove”. 

Document marc d’implicació i al mateix temps de 
compromís per part de l’Ajuntament i de les 
associacions juvenils en el desenvolupament 
d’activitats que ajudin la formació i acompanyin 
en el camí cap ser adults. 
 

• Impulsar, de comú acord amb els i les joves i les 
entitats juvenils, espais de participació. 
Creació de l’Assemblea de Joves. Enfortiment de 
teixit associatiu 

 
• Establiment de locals de desenvolupament 

personal. Llocs on joves i adolescents puguin 



	  
	  
	  

24	  

realitzar activitats fora del seu horari escolar. 
Acord amb les diferents associacions i entitats. 

 
• Fomentar la vida sana i la cultura de l’esport en 

els i les joves. 
 

• Dissenyar programes que fomentin la 
conscienciació en vers la igualtat entre els i 
les joves. 

 
• Establir criteris d’ajut a l’emancipació. 

 
• Optimitzar l’acompanyament en el procés de passar 

al món laboral. 
 
La infància serà d'especial seguiment pels serveis 
corresponents a fi i efecte de poder subsanar qualsevol 
situació en el correcte desenvolupament dels infant. Per 
tal motiu des de l'inici de la vida ja s'establiran una 
sèrie de mesures de compromís del municipi amb la infància, 
especialment per pal·liar qualsevol possible anomalia en el 
correcte desenvolupament integral dels nens i les nenes. 
Establirem accions com: 
 

• Crear els batejos civils: acte de benvinguda als 
infants nous vicentins i vicentines acabats de 
néixer 
 

• Potenciar un espai per a que els pares i les 
mares puguin compartir experiències i aprendre i 
ajudar-se mútuament. Cooperar. 

 
 



	  
	  
	  

25	  

• Fer un seguiment per part dels serveis socials 
municipals per garantir que no hi ha cap mancança 
en l’entorn del nens i les nenes de Sant Vicenç. 
 

 

Educació 
 

L’educació és un dret universal, a més de ser l’eina 
principal per construir una societat cohesionada i justa, 
amb igualtat d’oportunitats per a tothom.  Més que mai 
necessitem polítiques dirigides a una millora de la 
qualitat de l’ensenyament.  En els últims anys l’educació 
ha patit les més grans retallades: supressió de beques  
deixant molts joves fora del sistema educatiu, augment 
indiscriminat de taxes universitàries i de cicles 
formatius. Per aquest motiu, és necessària la inversió en 
una educació de qualitat que ens permeti l’accés a una 
formació pública a l’abast de tothom, independentment de la 
classe social, el sexe, la nacionalitat, la raça o 
qualsevol altre factor que pugui comportar discriminació o 
exclusió social. Hem de recuperar tot allò  que els governs 
de dretes, tant l’espanyol com el català, ens han pres 
durant aquests anys. 
 
Tot el contingut de la LOMCE té com a únic objectiu la 
degradació de l’escola púbica i concertada en benefici de 
la privada, amb la generació de desigualtats entre els nens 
i nenes segons les seves situacions econòmiques i socials. 
La dreta intenta que només pugui estudiar qui s’ho pugui 
pagar. Hi ha tota una sèrie de modificacions que el que 
promouen clarament és la desmotivació d’aquelles persones 
que per qualsevol motiu, en un moment determinat, puguin 
tenir alguna dificultat, per a que a no estudiïn. 
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També la llei Wert exclou clarament el paper de les AMPAs, 
on són merament un òrgan consultiu sense cap tipus de poder 
decisori en l’estructura educativa. Pensem que és un 
gravíssim error, ja que, precisament el que s’ha de 
potenciar és el paper dels pares i les mares en el procés 
educatiu dels seus fills i filles. 
 
Desapareix l’etapa infantil per beneficiar les escoles 
bressol de pagament. El pressupost de la Generalitat, amb 
el suport del nostre “no alcalde” Junqueras és de zero 
euros per a les escoles bressol municipals. Nosaltres no 
permetrem que a Sant Vicenç cap infant no pugui anar a la 
escola bressol ja que sabem i entenem que és fonamental en 
el seu desenvolupament present i futur. 
 
També hi ha unes retallades econòmiques insoportables fins 
el punt que algunes escoles es veuen obligats a apagar la 
calefacció de les classes a primera hora del matí. Han 
desaparegut 5.000 beques menjador només al Baix Llobregat, 
i el nostre “no alcalde” segueix donat suport al govern de 
la Generalitat de Catalunya. Indigne. 
 
Proposem tota una sèrie de mesures per a pal·liar aquesta 
nefasta gestió d’un tema capdal pel desenvolupament de la 
societat, com és l’educació. 
 

 
• Garantir les beques menjador també fora del 

període lectiu. 
 
• Garantir la gratuïtat progressiva dels llibres de 

text a primària. 
 

• Crear el Camí Escolar Segur. 
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• Potenciar els espais de diàleg i participació 
dels actors dels centres escolars. 

 

• Potenciar la participació de les famílies en 
l’eduació dels nens i les nenes. 

 
• Posar els mitjans per a minimitzar al màxim el 

fracàs escolar. Crear programes per a tal fi. 
 

 
• Impulsar els valors cívics i socials a les 

escoles i instituts. Promoure especialment el 
valor de convivència. 

 
• Diàlogar amb els centres per acostar l’oferta de 

formació professional a les necessitats del 
poble. 

 
• Garantir les escoles bressol a l’abast de tothom. 

 
• Promocionar i potenciar l’escola d’adults. 

 
• Millorar el manteniment de les escoles. 

 
• Exigir a la Generalitat la rehabilitació integral 

de l’escola Sant Jordi. 

• Impulsar les activitats extraescolars en idiomes 
estrangers. 

• Afavorir les activitats extraescolars complemen-
tàries i vinculades a les necessitats educatives 
de l'alumnat. 
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• Exigir a la Generalitat de Catalunya que doti els 
nostres centres educatius del personal necessari 
(no només mestres, també psicòlegs/psicòlogues, 
logopedes...) 

• Fomentar els espais educatius als barris (es-
plais, entitats, camps de futbol, pavelló, etc.) 
i establir circuits educatius basats en els va-
lors, els esports, el medi ambient i la música. 

• Potenciar els tallers d'estudi assistit i els pa-
tis oberts. 

• Reclamar el batxillerat artístic a Sant Vicenç 
dels Horts. 

• Lluitar pel manteniment de totes les línies edu-
catives que hi ha a Sant Vicenç dels Horts i per 
la rebaixa de les ratios a les classes. 

• Fer campanyes per promoure la inscripció a les 
escoles de Sant Vicenç dels Horts, especialment a 
les escoles públiques. 

 
 

Salut pública 
 

La salut és un objectiu estratègic de primer ordre dins pel 
Partit dels Socialistes i, com a tal, hem de cercar la seva 
millora contínua, per la qual cosa desenvoluparem les 
nostres actuacions basades en els següents punts 
programaris: 

 
• Fomentar el bon ús dels serveis públics de salut i 

informar a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts 
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dels drets i deures en relació a l’ús dels serveis de 
salut. 
  

• Exigir que torni a funcionar el CUAP del Serral amb 
les urgències 24 hores, així com la recuperació  dels 
metges i metgesses, així com dels serveis 
d’especialistes que teníem a Sant Vicenç i que  durant 
aquests anys s’han perdut. 

 
• Elaborar campanyes informatives alertant dels perills 

i conseqüències que comporten determinades malalties 
com l’annorexia i la bulimia. 

 
• Realitzar campanyes preventives per a poder detectar 
malalties i evitar situacions extremes. 

 
• Confeccionar campanyes divulgatives i d’assessorament 
concretes dirigides a determinants col·lectius com els 
i les joves, establint trobades periòdiques amb els 
equips d’assessorament i orientació psicopedagògica i 
les entitats implicades. 

 
• Fomentar programes específics de reinserció socio-
laboral dirigits a les persones amb problemes de 
drogodependències. 

 
• Articular mesures i instruments que permetin garantir 
l’òptim funcionament de la coordinació dels 
dispositius socials, sanitaris i policials. 

 
• Elaborar el Pla Integral de lluita i prevenció contra 
les drogues i l’alcohol (especialment entre la 
població jove). 
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• Promoure la instal·lació de desfibril·ladors portàtils 
en zones d’especial concurrència de persones. 

 
• Fomentar campanyes per assolir una educació sexual 
responsable entre el joves. 

 
• Promoure la pràctica esportiva habitual en totes les 
franges d’edat, especialment d’entre els joves i la 
gent gran. En aquest sentit s’haurien d’habilitat 
zones concretes amb aparells i instruments per a poder 
realitzar exercicis en la via pública, com per exemple 
en parcs. 

 
• Millorar i ampliar les actuacions i programes de salut 
escolar, fent servir el personal dels Equips 
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica. 

 
• Potenciar i millorar l’actual servei d’atenció 
domiciliaria. 

 
• Potenciar i millorar el servei de salut mental 
(psicologia i psiquiatria) que porta a terme el Centre 
de Salut El Serral. 

 
• Realitzar un seguiment periòdic del temps d’espera 
d’accés a proves diagnòstiques, especialistes i 
qualsevol altre actuació en vers la salut que 
requereixi una programació prèvia. 

 
• Fer un seguiment de les fórmules d’accés al sistema de 
salut alternatives a les presencials, com són la 
telefònica i internet. 
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• Establir contactes continuats i reunions periòdiques 
amb els Equips d’Atenció i Orientació Psicopedagògica 
i els Serveis Socials. 

 
• Dissenyar estratègies per aconseguir la màxima 
eficiència dels Equips d’Atenció i Orientació 
Psicopedagògica i dels Servis d’Atenció Primària. 

 
• Establir els contactes adients per optimitzar 
l’eficiència i la coordinació entre els Centres de 
Salut del poble i l’Hospital de Referència de Sant 
Boi. 
 
 
 

Cultura 
 
 
• Crear la regidoria de foment de la lectura. 
 
• Fomentar la col·laboració i establir el compromís amb 
les entitats culturals de Sant Vicenç. 
 
• Adequar l’horari de les biblioteques a les necessitats 
dels estudiants. 
 
• Impulsar mesures per a donar a conèixer als vicentins 
i vicentines tot el patrimoni cultural del poble. 
 
• Confeccionar el Pla Cultural de Sant Vicenç com a 
impulsor de creativitat, innovació i coneixement. 
 
• Redactar el catàleg de bens patrimonials culturals, 
públics i privats. 
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• Reconeixement del patrimoni destruït o desaparegut al 
poble. 
 
• Acostar la cultura vicentina al ciutadà tot creant una 
programació cultural de qualitat i d’accés a tothom a 
preus reduïts i abonaments jove especials 

 
• Compartir elements comuns i diferenciadors de la 
nostra cultura amb els pobles de la comarca. 
 
• Treballar per la recuperació del poblat Iber del Puig 
Castellar. 

 
 
 

Gent Gran. SenatAVIS 
 

La millora de la qualitat de vida de les persones ha fet 
que, afortunadament, l’esperança de vida s’hagi allargat. 
Això ha comportat que la referència del que és i ha de ser 
la gent gran també hagi canviat. Ara la salut en general de 
les persones grans ha millorat en gran mesura el que fa 
que, entre altres coses, la participació en la vida social 
del seu entorn sigui més significativa. 
 
Així mateix, la gent gran té un enorme potencial de 
transmissió de coneixement, d’aportació a la vida social, 
veïnal, política, de voluntariat. Tot aquest potencial té 
un valor incalculable. També hem de tenir en compte que 
molts dels nostres avis i avies són el suport econòmic i 
emocional de moltes famílies atacades fortament per la 
crisi. 
 



	  
	  
	  

33	  

Hem de fer que l’envelliment sigui una etapa de la vida 
activa, tot potenciant la seva integració en el teixit 
social del poble. Concretament aquí, a Sant Vicenç dels 
Horts, tenim una població de gent gran, de més de 65 anys, 
de pràcticament 4.000 persones, el que ens dóna un capital 
humà d’experiència i coneixement d’incalculable valor. Per 
tant, proposem una sèrie de mesures per poder assolir 
aquests objectius. 

 
 

• Establir un Pla Dinamitzador dels casals de la Gent 
Gran. 

 
• Impulsar polítiques de gent gran activa tot creant el 
comissionat de la gent gran. 

 
• Crear accions per a la interacció de la gent gran amb 
la resta de grups socials. 

 
• Dissenyar campanyes de prevenció per a evitar el 
maltractament de la gent gran. 

 
• Crear espais de participació de la gent gran. 
 
• Potenciar la xarxa de serveis a la gent gran, 
garantint la seva universalitat. 

 
• Optimitzar el servei de teleassistència. 

 
• Potenciar la setmana de la gent gran. 
 
• Exigir a la Generalitat de Catalunya el major número 
de places públiques possible a la futura residència 
per a la get gran. 
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• Garantir la dignitat i la correcta alimentació de la 
gent gran de Sant Vicenç dels Horts. 

 
• Implementar programes intergeneracionals entre 
joventut i gent gran. 

 
 

Esports 
 

L'esport, tal i com l'entenem els i les socialistes, més 
enllà de la competitivitat en relació els altres o 
individualment, té uns valors afegits importantíssims pel 
desenvolupament tant personal com social. És una font de 
salut i també és font cohesionadora de diferents persones. 
És imatge de Sant Vicenç. 
 
Apostem per l'esport de base, per l'esport saludable, que 
doni qualitat de vida, i creiem en els esports minoritaris, 
als que sens dubte se'ls hi ha de donar especial suport. 
 
I avui en dia, cada cop més hi ha més persones de totes les 
edats que practiquen algun tipus d'esport, i a Sant Vicenç, 
també cada cop més està instaurada a una gran part de veïns 
i veïnes la pràctica esportiva. Hem d'impulsar, donar 
suport i posar-hi esforços per a que cada cop més la gent 
del nostre poble practiqui esport, pel que proposem una 
sèrie de compromisos per aconseguir-ho. 

 
• Establir polítiques per assolir un esport de 

qualitat de vida. 
 

• Fomentar i donar suport a l'esport de base. 
 

• Impulsar l'esport minoritari. 
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• Treballar per millorar la repercussió i el 

reconeixement de l’esport femení. 
 

• Millorar el manteniment de les instal·lacions 
esportives. 
 

• Procurar els espais adients i necessaris perquè 
totes les entitats esportives del poble tinguin 
espais on es pugui practicar aquell esport amb 
les màximes garanties. 

 
• Reclamar que el govern estatal no apliqui la 

llicència única esportiva. 
 

• Continuar informant dels resultats dels 
esportistes vicentins i vicentines. Fer seguiment 
també per Ràdio Sant Vicenç i, en la mesura del 
possible, poder fer algunes retransmissions.  

 
 

 

Entitats 
 
 

El teixit social del municipis, i més en concret les 
entitats del tercer sector, juguen un paper important en la 
resposta a les necessitats diverses de les persones de Sant 
Vicenç. I ara, en temps de crisi, el seu paper és encara 
més important, donant resposta ràpida a problemes que 
l’administració té més dificultats pel feixuc d’alguns 
tràmits; i a més a més, les entitats són generadores de 
poble, cohesionadores, i fomenten la participació ciutadana 
i els valors de la comunitat. 
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Per tal motiu, els i les socialistes de Sant Vicenç, 
coneixedors d’aquestes circumstàncies beneficioses pel 
conjunt de la gent del poble, estarem al costat de les 
entitats tot proposant: 

 
 

• Crear l’Hotel d’entitats. Un espai on totes les 
entitats tinguin un lloc on desenvolupar-se. 

 
• Instaurar l’oficina d’assessorament de tràmits i 
qualsevol altre circumstància a resoldre. 

 
• Elaborar un “Llibre de les entitats" on s’informarà 
dels espais, les ofertes de cadascuna de les entitats 
i els beneficis que comporta participar en cadascuna. 

 

• Impulsar l’acció social tot elaborant, amb les 
entitats, un catàleg de necessitats del poble i la 
seva gent. Crear una xarxa interassociativa. 

 

• Estimular la participació d’un teixit voluntariat en 
diversos aspectes de serveis socials, o en actes de 
participació ciutadana. 

 
• Fomentar l’associacionisme proactiu, impulsant 
activitats de voluntariat. 
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Economia local i ocupació 
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La gran preocupació de les persones en general, segons 
totes les estadístiques, es l’atur. I aquí, a Sant Vicenç, 
tenim el trist “honor” de ser el poble del Baix Llobregat 
amb més aturats, prop de 3000.  

Especialment preocupant és la situació de les persones 
aturades de llarga durada, on trobem majors de 45 anys, 
però també molts joves, moltes dones i persones amb 
discapacitats.  

És fonamental fer polítiques que donin dignitat a les 
persones. 

Per tant, consolidarem tots els esforços possibles per 
reduir aquesta xacra que tenim al poble, establint les 
polítiques i els mecanismes necessaris per poder 
aconseguir-ho. Però, lògicament, no ho podem fer sols. 
Necessitem de la cooperació i del compromís del teixit 
generador de llocs de feina. Per tal motiu posarem a 
l’abast de les empreses tota la nostra col·laboració per 
facilitar el seu desenvolupament, la qual cosa contribuirà 
a generar llocs de treball. 

En definitiva, necessitem empreses noves i que les que ja 
hi són a Sant Vicenç, pugin creèixer, que es projectin des 
de l’àmbit local a d’altres més grans. Necessitem que no 
marxi  el potencial i la realitat de coneixement que tenim 
a Sant Vicenç. Per això hem de fer atractiu l’establiment 
de les empreses al nostre poble i aprofitar els espais que 
tenim, però dotant-los dels serveis adients i convertir-los 
en llocs d’especial interès per a les empreses. 

I, com no pot ser d’altre manera, cabdal en la generació de 
riquesa i per tant també de llocs de treball és el comerç, 
que a Sant Vicenç ha fet, fa i farà una tasca impagable. 
Considerem que en els darrers quatre anys no s’ha impulsat 
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ni millorat gens el nostre local. La gran majoria de 
comerciants manifesten el seu malestar per sentir-se 
abandonats, o si més no, no tinguts en compte a l’hora; a 
més expressen malestar per la manca de compromís del govern 
municipal amb el comerç de proximitat i per les promeses 
incomplertes. 

Posarem molts esforços per poder millorar tot el teixit 
comercial de Sant Vicenç. 
 
Per tant, les línies bàsiques de les nostres polítiques 
d’economia local seran l’ocupació i empresa, 
l’emprenedoria, la formació per a l’ocupació i el comerç. 

 
 
 

Ocupació i empresa 
 

Dos conceptes inseparables, sense la complicitat dels dos 
serà impossible generar llocs de treball i riquesa. Per 
tant l’Ajuntament estarà al costat amb accions acordades i 
pactades per: 
 

 
 

• Fomentar polítiques de suport a les empreses. 
 
• Potenciar els polígons industrials millorant els 
serveis, la tecnologia, la il·luminació, la neteja i 
la seguretat. 
 
• Impulsar la creació d’economia del medi ambient i 
sostenible. 
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• Establir línies de cooperació amb el teixit 
empresarial per a fomentar el treball dels joves, 
incentivant la seva contractació. 
 
• Potenciar la Finestreta Única Empresarial, per 
facilitar i agilitzar en un sol punt tots els tràmits 
de les empreses que volen instal·lar-se com de les que 
ja hi son al poble. 
 
• Incentivar l‘ocupació per fomentar la contractació de 
persones en situació d’atur de llarga durada, 
especialment aquells col·lectius amb més dificultats 
d’inserció: majors de 45 anys, dones, joves, persones 
amb discapacitats... Les empreses que contractin 
persones d’aquests col·lectius rebran una compensació 
econòmica per cada nou contracte d’una durada mínima 
de 12 mesos. 
 
• Facilitar la col·laboració entre empresa i instituts 
per a la formació d’estudiants dels cicles formatius 
dins les empreses. Formació Professional dual. 
 
• Establir el “Pla-Compromís per la Ocupació” mantenint 
com a criteri mínim el nombre actual de PLOCs. En tot 
cas s’establiran per a optar a aquests llocs de feina, 
unes bases que partiran de les clàusules incorporades 
en el criteris socials de cada aspirant. S’establiran  
puntuacions basades en funció d’aquestes necessitats. 
 

• Incloure la clàusula de preferència en els Plans 
d’ocupació per a que, en igualtat de condicions, la 
persona contractada sigui de Sant Vicenç dels Horts. 
Cal incorporar condicions en les bases per a que els 
Plans d’ocupació que s’organitzen a Sant Vicenç 
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serveixin per ocupar ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi. 
 

• Establir mecanismes de col·laboració amb entitats i 
empreses del tercer sector per a la realització de 
Plans d’Ocupació. 
 

• Instaurar la figura dels responsables dels Plans 
d’ocupació al departament de Promoció Econòmica. 
 
• Potenciar l’ubicació d’empreses del sector del  
coneixement amb incentius per a la seva implantació a 
Sant Vicenç dels Horts. Per aquesta tasca és important 
poder donar a conèixer les virtuts i potencialitats 
del nostre poble, per a la ubicació d’empreses com ara 
la proximitat a Barcelona, l’aeroport i el port. 
 

• Afavorir el treball de les cooperatives socials tot 
realitzant les obres públiques de Sant Vicenç amb el 
criteri de màxima especialització, fraccionant, si 
cal, la seva execució en feines concretes. 

 
 

Emprenedoria 
 

Des de sempre la innovació, la imaginació, la valentia de 
les persones han estat valors molt qualificats i que 
mostren el camí per anar endavant quan les dificultats són 
grans. I ara, en aquests moments de greus dificultats 
econòmiques, i més encara, a Sant Vicenç dels Horts, on 
l'índex de desocupació és molt alt, les persones que tenen 
l'empenta per generar feina, han de ser observades des de 
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l'Ajuntament amb la màxima de les prioritats. Per tant 
resulta obvi que hem de prioritzar polítiques i establir 
mesures que ajudin els emprenedors i emprenedores a ubicar-
se en el nostre poble i consolidin el seu negoci, pel que 
proposarem: 

 
• Ajudar la creació de cooperatives de treballadors. 

 
• Promoure el creixement de noves empreses innovadores. 
 
• Aprofitar i enfortir les persones amb talent tot 

posant els mitjans per a que no marxin fora del 
poble. 

 
• Ajudar i orientar en la constitució de noves empreses, 
ja sigui societat mercantil o autònom. 
 
• Ajudar a aconseguir finançament públic empresarial. 
 
• Establir els ponts de diàleg per a negociar amb 
inversors privats. 
 
• Dialogar amb entitats bancàries per a poder facilitar 
l’accés al finançament per a la creació de noves 
empreses. Com a exemple hi ha entitats financeres que 
ofereixen microcrèdits als que són relativament fàcil 
d’accedir-hi amb el vist i plau de l’Ajuntament. 
 
• Cercar recursos per a la innovació i la 
competitivitat. Ajut en el disseny de plans de 
millora, plans estratègics (gestió, màrqueting, 
vendes...) 
 

• Millorar la línia d’ajuts als treballadors autònoms. 



	  
	  
	  

43	  

 
• Generar l’espai de coworking per a emprenedors i de 
domiciliació d’empreses. 
 
 

 

Formació activa per a l’ocupació 
 

 
La formació ocupacional com a concepte ja té prou 
significat, però té uns valors afegits molts importants, ja 
que augmentant les competències dels treballadors i les 
treballadors aconseguirem potenciar la preparació, la seva 
seguretat laboral, la seva autoestima i farem un pas més en 
el difícil equilibri entre la flexibilitat laboral i la 
seguretat dels treballadors i treballadores. Per tant hem 
de potenciar al màxim la formació que ens ajudi a dibuixar 
un escenari de qualitat profesional per la qual cosa 
establiren una sèrie de mesures com les que es relacionen a 
continuació: 
 
 

• Beques curriculars: contractar durant sis mesos els 
joves que acabin estudis superiors. 
 

• Tornar a generar les Cases d'Oficis. 
 
• Ajustar la competència formativa a les necessitats 
reals del teixit econòmic del poble. 
 
• Potenciar la formació en matèria de noves tecnologies. 
 
• Donar un ferm impuls a la formació d'idiomes per a 
l'ocupació. 
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• Impulsar  la formació per poder explotar Incoterms 
 
• No abandonar tampoc la formació en àmbits més 
tradicionals, tot i que  fins i tot en aquests àmbits, 
caldrà modernitzar i actualitzar els procediments i 
els continguts. 

 
 
 

Consolidació i impuls del comerç de 
proximitat 

 
 

A Sant Vicenç dels Horts el comerç ha estat sempre un 
element dinamitzador, socialitzador i, a més de donar el 
servei propi de la seva raó de ser, ha aportat el valor 
afegit de servir com a espai on els vicentins i vicentines 
han tingut per a poder dialogar, reflexionar de qualsevol 
tema propi del poble o de qualsevol altre indret. 
 
I això, aquest enorme valor de poble, de societat, ha estat 
des de sempre d’una forma espontània. Recordem, per 
exemple, com fa 40 anys, al local on ara és el Casal d’Avis 
de Can Ros, es va instal·lar un dels primers supermercats 
del poble i el primer de Can Ros, l’anomenat ‘economat’. 
 
Doncs aquest economat era el centre neuràlgic de trobada de 
molts veïns i veïnes del barri on feien les seves compres i 
petaven la xerrada. Era un espai que acomplia el seu 
objectiu de servei i a més tenia el valor afegit de 
socialitzar, integrar a tothom. I com no pot ser d’altra 



	  
	  
	  

45	  

manera, aleshores i ara també era dinamitzador econòmic del 
barri i del poble. 
 
I d’alguna manera hem de recuperar aquest esperit de la 
doble vessant de servei i d’espai social del nostre comerç. 
Sabem que els temps han canviat i que la societat ara és 
diferent a fa quaranta anys, però les persones seguim sent 
persones i necessitem de la socialització, la relació amb 
els altres. També és cert que les noves tecnologies han 
modificat els hàbits de compra en moltes persones i que el 
comerç tradicional es ressenteix. Però no hem d’oblidar que 
el comerç no morirà mai i nosaltres, des del Partit dels 
Socilistes de Catalunya, el dinamitzarem i el farem ser, el 
farem sentir un altre cop l’esperit de l’economat, integrat 
dins el teixit social del poble. 
 
Però per a poder assolir aquest ambiciós objectiu, 
l’associacionisme comercial és fonamental i ha de tenir un 
paper capdavanter en aquesta dinamització i consolidació 
com un element fonamental propi del poble. Per tant, 
evidentment, estarem al costat del comerç i establirem unes 
estratègies polítiques amb compromisos concrets per tal que 
el comerç estigui al costat de la gent i aquesta el senti 
com a seu. Apostem per fer del nostre comerç un exemple per 
a la resta de la comarca. 
 
I a més a més també assolim el ferm compromís de que això 
es traduirà en accions concretes que proposarem i 
consensuarem amb el teixit comercial, establint els 
indicadors adients pera poder fer un seguiment i una 
valoració d’assoliment. 
 
En aquest sentit volem que totes les actuacions en vers el 
comerç de Sant Vicenç dels Horts parteixin dels següents 
grans valors inspiradors de les propostes concretes que 
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s’indicaran. Aquests valors inclouen, un comerç de 
qualitat, la seva consolidació i millora; un comerç com a 
eina social, vertebradora del poble; un comerç de kilòmetre 
zero, de pagesia; un comerç referent del barri; un comerç 
proper, integrador; un comerç com a valor d’un territori 
sostenible i amable; un comerç generador d’economia, 
riquesa i llocs de treballs 
 
Aquests valors els desenvoluparem en els següents 
compromisos: 
 

• Realitzar d’una jornada anual sobre el comerç i les 
seves expectatives. 
 
• Facilitar la promoció del comerç. 
 
• Impulsar una oferta comercial variada i competitiva. 
 
• Impulsar l’acord per a l’integració dels joves 
estudiants en la seva formació en llocs de treball en 
pràctiques en els comerços. Aprofitament de talents. 
 
• Facilitar l’enllaç entre el comerç i altres sectors 
influents: seguretat, mobilitat, medi ambient i 
sostenibilitat, neteja, recollida d’escombraries... 
 
• Establir les bases per aconseguir que el nostre comerç 
tingui un reconeixement diferencial. 
 
• Facilitar la integració de tot el teixit comercial en 
les noves tecnologies i beneficiar-se d’elles. 
 
• Dinamitzar i col·laborar en activitats de les 
associacions comercials. 
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• Minimitzar l’impacte de les obres en via pública en 
els comerços. En tot cas facilitar l’accés. 
 
• Facilitar una imatge solidària del comerç. 
 
• Establir campanyes periòdiques de diferents sectors 
del comerç. 
 
• Promocionar els productes locals. 

 
• Potenciar els espais existents de promoció com poden 
ser la campanya de Nadal, la Mostra, el Firaestoc, el 
Firatapes o el tapes i canyes. 
 
• Dissenyar i posar en pràctica el pla d’usos. 
 
• Crear la figura del referent del comerç per ajudar, 
facilitar i agilitzar qualsevol tràmit del 
comerciants. 

 
• Agilitzar les accions ràpides que els comerços vulguin 
organitzar. 
 
• Elaborar, conjuntament amb els actos implicats, plans 
estratègics per a les zones comercials sensibles com 
Can Ros, Vila Vella, Mercat Central i La Vinyala. 
 
• Fer que el comerç del poble sigui referent i fusionar 
les compres amb el oci. Establir, juntament amb els 
comerços, les mesures per a dinamitzar-lo i aconseguir 
que sigui el referent per a les compres i esbarjo dels 
dissabtes a la tarda. 
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• Donar un impuls definitiu per a tal que el Mercat 
Central de la Vailet sigui referència de Mercat 
Municipal tot analitzant totes les possibilitats. 
 
• Establir estratègies pactades per a dinamitzar el 
comerç de pagesia, de kilòmetre 0. 
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Espai públic, convivència         
i medi ambient 
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Les i els socialistes creiem fermament en una pacífica i 
integradora convivència de tots i totes les persones de 
Sant Vicenç dels Horts. I aquest respecte, aquest 
compartir, neix en els nostres espais públics, els nostres 
carrers, les nostres places que són patrimoni de totes i 
tots i que han de configurar un lloc amable, inclusiu, 
integrador, respectuós i que serveixi per a fomentar 
l’enteniment dels uns amb els altres i el comú gaudiment de 
l’espai. 
 
Aquest és un grandíssim patrimoni que tenim i que hem de 
respectar tot respectant els seus diferents usos, el que 
ens ha d’enriquir com a membres actius de la nostra 
comunitat, tot garantint la llibertat i la igualtat de tots 
i totes. 
 
Hem de millorar la visió, la concepció, la percepció i el 
que pensen els ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç del 
seu territori. I aquí, Sant Vicenç dels Horts, té una 
oportunitat gran. És un poble que té molta capacitat 
econòmica, en part per la seva proximitat a Barcelona, amb 
unes infraestructures de mobilitat importants, a prop del 
port, de l’aeroport, de l’A2, de la B23... En definitiva 
ens hem de creure que no és un poble de tercera i dormitori 
o de pas pels treballadors d’altres que venen aquí, si no 
que és un territori ple d’oportunitats i ric de valors que 
hem d’integrar i desenvolupar. 

Per això un dels reptes fonamentals del nostre Ajuntament, 
ha de ser la correcta interpretació del territori, tot 
coneixent els seus valors, els seus espais i la seva gent, 
i així garantir un ús modern i ajustat a la realitat urbana 
i el seu context medi ambiental. 

Els valors del nostre territori definirien els aspectes 
comuns de la nostra gent, per la qual cosa ens han d’ajudar 



	  
	  
	  

51	  

a dissenyar, per un costat, la nostra estructura 
territorial i, per un altre costat, ens han d’assenyalar el 
camí per a assolir el seu correcte ús i ens ha d’ajudar a 
acomplir les funcions del poble  des d’una perspectiva 
social i humana. 

I les nostres polítiques passen per dirigir la nostra acció 
a la defensa del territori, dels seus espais, a tenir un 
compromís en la defensa dels nostres valors, tenir un 
compromís ecològic i tenir un compromís polític per a la 
realització d’actuacions dirigides a assolir aquests 
compromisos. 

I en aquest sentit és adient mencionar la “Façana del 
Llobregat”. Des del PSC pensem que la propera legislatura 
ha de ser la legislatura del diàleg i del consens en aquest 
tema. S’haurà de parlar i debatre molt, però hem de ser 
capaços de decidir entre totes i tots, de manera 
consensuada, quin paper volem que jugui la “Façana del 
Llobregat” en el futur de Sant Vicenç dels Horts. 

 

El nostre espai ha de tenir uns valors que compartim les i 
els socialistes no tant sols de Sant Vicenç dels Horts, 
sinò de tota la comarca. Valors que ens configuren les 
nostres polítiques pel seu gaudiment i que es basen en un 
territori amb qualitat, democràtic, amable, reconstruït, 
solidari, competitiu, saludable, sostenible, col·laboratiu, 
accessible, creatiu, participatiu, tolerant i integrador de 
tothom que el gaudeix. És un espai generador de poble, 
fonamental pel desenvolupament social de Sant Vicenç. És la 
base de la generació dels barris i pobles. 
 
I per poder garantir el lliure gaudiment d’aquest espai de 
tots i totes, que sigui cohessionador social, els i les 
socialistes proposem la prevenció del conflicte com a eina 
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vehiculadora i necessària per poder garantir aquesta 
llibertat. 
 

 
Prevenció, seguretat i convivència. 

 
Aquests moments de dificultats, de crisi econòmica 
faciliten la fractura social i l’aparició de conflictes. 
Nosaltres no hem de permetre que es trenqui la convivència 
dels nostres espais públics, hem de lluitar contra aquells 
que volen trencar-la i que no respecten els drets dels 
altres, que surten de les normes que garanteixen la nostra 
llibertat. I per aconseguir-ho creiem fermament en la 
prevenció com a instrument absolutament fonamental i bàsic 
per afavorir la convivència. 
 
No podem concebre els nostres valors paradigmàtics, la 
llibertat i la igualtat i el gaudiment dels nostres drets, 
sense tenir assegurat el lliure exercici dels mateixos. Per 
això per les i els socialistes la seguretat pública és 
fonamental, bàsica en el desenvolupament personal i social. 
No podem tenir democràcia sense llibertat i llibertat sense 
seguretat, però entesa des d’un punt de vista progressista, 
com una eina integral, que ajusti i aculli tots els 
operadors que alguna cosa tenen a dir i aportar. 
 
Així, amb aquesta perspectiva, les nostres polítiques de 
seguretat han de contemplar-se a partir d’un treball inter 
i multidisciplinar on els diferents actors que intervinguin 
tinguin un paper actiu. 
 
A més a més aquesta política de seguretat ha de tenir dos 
eixos: per una banda, l’autoritat democràtica i, per una 
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altra banda, la corresponsabilitat ciutadana. Autoritat 
democràtica exercida quan les situacions ho requereixin i 
altres eines preventives i de mediació no hagin donat 
resultats; i corresponsabilitat ciutadana entesa com la 
implicació per poder prevenir i/o donar resposta a 
qualsevol problemàtica en matèria de seguretat de la forma 
més eficaç i ajustada a la realitat. 
 
Però com ja es pot inferir del comentat fins ara, la 
seguretat ha de ser proactiva. Ens hem d’avançar als 
problemes. La nostra política en seguretat ha de ser 
fonamentalment preventiva i transversal. Tota problemàtica 
no té una sola casuística, sinò que és abordable des de 
diversos àmbits d’actuació, per la qual cosa la seva 
solució segur que també tindrà diversos aspectes 
intervinents. Per exemple, segurament, un problema de 
percepció d’inseguretat en un indret deteminat es podrà 
resoldre amb la intervenció d’educadors socials, o 
mediadors o fent una petita intervenció urbanística. 
 
Per tant, entenem que la gran política en matèria de 
seguretat no és aquella que resol grans problemes 
eficaçment, si no que és aquella que evita que sorgeixin. 
 
També és fonamental la coordinació i l’enteniment entre les 
diferents administracions, institucions i ciutadans i 
ciutadanes. Fer una política de seguretat activa, que doni 
sentit i aval als conceptes bàsics que han de definir la 
seguretat (rigorositat, solvència, responsabilitat, 
complicitat i coresponsabilitat). 
 
I en aquesta línia de transversalitat de la prevenció i la 
seguretat hem de generar els nostres projectes basant-nos 
en la proximitat, pel que el coneixement de l’entorn, la 
seva realitat social, econòmica, cultural, ha de ser una 
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peça imprescindible en l’establiment de les actuacions a 
desenvolupar. Els barris i la seva gent han de ser capdals 
en poder establir un model de convivència segura. 
 
I, lògicament, aquesta proximitat transversal ha de tenir 
la implicació total de tots els cossos policials i també 
ser uns actors principals en el dibuix i configuració de 
les polítiques preventives i de seguretat. 
 
I per poder assolir aquesta finalitat de tenir un espai de 
prevenció i seguretat adient proposem la creació del Pacte 
per la Prevenció i la Seguretat que contarà amb tots els 
referents que calgui i que tindrà com a objectius: 
 

• Crear el servei de mediació. 
 

• Defensarem la seguretat pública i democràtica. 
Tothom té els mateixos drets i deures. 

 
• Impulsarem la policia de proximitat als barris. 

 
• Garantir un espai públic ordenat, net i de 

qualitat. 
 

• Garantir el bon ús i la convivència de l’espai 
públic. 

 
• Promoure el civisme en vers l’ús dels espais i el 

compartir-los amb d’altres. 
 

• Evitar la monopolització de l’espai per part de 
grups concrets. 

 
• Integrar els diferents serveis ens la preservació 

i convivència dels espais públics, com són els 
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educadors socials, solucionadors de conflictes, 
mediadors, entitats veïnals. 

 
• Preservar el mobiliari urbà i mantenir-ho en 

òptimes condicions. 
 

• Corresponsablitzar la ciutadania del manteniment 
del mobiliari urbà i demanar responsabilitat o 
reparació a qui el malmeti per fer-ne un mal ús. 

 
• Crear programes de prevenció basats en la 

realitat social. 
 

• Impulsar i enfortir la mediació com a eina 
resolutora de conflictes. 

 
• Crear la figura de l’educador de barri allà on 

calgui. 
 

• Aplicar les mesures alternatives a penes 
ordinàries (treball per la comunitat). 

 
• Establir espais de col·laboració i diàleg amb la 

judicatura, fiscalia i policia. 
 

• Cercar la implicació de les escoles i instituts 
per la confecció de protocols de prevenció per a 
joves en vers una millor convivència ciutadana. 
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Ús de les vies. Mobilitat. 
Accessibilitat de persones amb 
discapacitats i amb dificultats. 

 
 

Un aspecte molt important i que a Sant Vicenç no se li ha 
donat mai la importància que té, és la mobilitat, entesa 
des d’un punt de vista integral on tots els elements que la 
conformen tinguin quelcom a dir i a ser escoltats per a 
donar resposta a les dificultats que cada col·lectiu “que 
es mou” tingui, i es pugui donar solució a les seves 
demandes. 
 
La societat actual es mou constantment, les interaccions 
entre vianants, cotxes, ciclistes, transport públic, de 
mercaderies, comerços, etc. són constants i hem de garantir 
la màxima seguretat i comoditat per a tots aquests 
elements. Per poder establir una política en termes de 
mobilitat en la que tothom estigui representat i tothom 
aporti i sumi, els i les socialistes de Sant Vicenç del 
Horts, crearem el “Pacte per a la Mobilitat”. 
 
Aquest és un espai participatiu on l'administració i tots 
els actors implicats en la mobilitat, directa o 
indirectament, es reuneixen per construir un model de 
mobilitat basat en el consens. El seu esperit és trobar 
l'acord en un seguit de mesures que garanteixin la bona 
convivència de tots els usos de l'espai urbà. 

A efectes pràctics, aquest espai de participació és una 
taula de diàleg i de compromís conjunt on tothom -
administració local, associacions i entitats- defineixen la 
política de mobilitat del poble. 
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Punts bàsics del “Pacte per la Mobilitat”, i que han de ser 
el punt de partida, són la importància de millorar el 
transport col·lectiu, l'augment de l'espai dedicat als 
vianants, la qualitat de les places d'aparcament, la de la 
seguretat viària, el respecte dels senyals de trànsit i de 
tots els modes de transport, la reducció de la contaminació 
i del soroll del trànsit, el foment de l'ús de la bicicleta 
i l'ordenació de la distribució urbana de mercaderies. 

Però, és clar, aquest Pacte és dinàmic i es va contínuament 
adaptant a la realitat diària i als canvis que es 
produeixin d'acord amb els nous reptes que genera Sant 
Vicenç. 

No obstant, des del Partit dels Socialistes de Catalunya 
els eixos estratègics bàsics que conformaran la nostra 
política en matèria de mobilitat seran per aconseguir una 
mobilitat segura, sostenible i accessible. En concret volem 
pacificar el màxim la mobilitat del poble i apostar pels 
desplaçaments a peu, en bicicleta o transport públic sempre 
que sigui possible. 

També potenciarem l’educació viària a les escoles i 
instituts com a referent de respecte i convivència en l’ús 
de les vies i espais públics. 

 

Revisarem tot els transport públic del bus urbà on hi ha 
mancances i distorsions. Farem que sigui més racional amb 
les veritables necessitats del poble, potenciarem el 
transport escolar als instituts i establirem els mecanismes 
adients per poder accedir a una informació real, immediata 
i veraç de l’estat dels autobusos en qualsevol moment, 
aprofitant la tecnologia de la informació i la comunicació. 
També se li donarà un impuls al manteniment de les parades. 
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I és clar, l’accessibilitat serà un capítol d’especial 
consideració i agafem el ferm compromís de minimitzar el 
màxim les dificultats d’accés arreu per aquelles persones 
que les tinguin. Dins el Pacte per la Mobilitat aquest serà 
un dels grups que sens dubte hi serà representat, a més 
dels que s’acordin. 

 

I dins la mobilitat, no podem oblidar la mobilitat 
d’esbarjo i lleure que cada cop més és present al nostre 
municipi. Per això facilitarem la convivència entre els 
usuaris a peu i en bicicletes dels nostres espais verds. En 
aquest sentit dissenyarem circuïts verds on ambdós usuaris 
gaudeixin de les nostres zones més rurals, com la muntanya 
i el riu. 

 

I també posarem tots els esforços en aconseguir una 
reivindicació que ens sembla lògica i de justícia: 
aconseguir que Sant Vicenç s’inclogui en la zona 1 del 
sistema tarifari integrat de l’ATM. 
 
Fomentarem l’ús del cotxe compartit per als desplaçaments a 
les universitats Crearem la T-jove municipal pels 
desplaçaments dels joves pel poble, i estudiarem la 
implantació de mesures que fomenten l’ús de la bicicleta 
com són el Bicing o el Bicibox. 
 
També volem presentar dues infraestructures importants per 
a Sant Vicenç i que el farà més accessible i que acabarà 
amb unes mancances històriques. Ens referim a la 
possibilitat d’anat a peu o en bicicleta fins Molins de 
Rei, d’una forma segura i agradable. Impulsarem la 
infraestructura necessària (carril bici – vianants) per a 
que això sigui possible, de comú acord amb Molins de Rei. 
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També realitzarem el projecte de que l’A-2 tingui una 
sortida i un accés des de l’entrada o sortida del poble per 
la part del pont de Molins. 
 
 
Com dèiem al començament, som plenament conscients de la 
problemàtica urbanística que viuen dos barris del nostre 
poble: Sant Roc i la Font del Llargarut. Insistim en el 
nostre compromís amb aquests barris; estarem al costat dels 
veïns i les veïnes d’aquests barris per continuar 
treballant en la recerca solucions. 
 
 

 
Neteja. Qualitat i sostenibilitat. 
Millora de la contaminació 
(ambiental i acústica) 
 
 
De tot el que hem parlat fins ara referent a l’ús dels 
espais públics del nostre poble, uns afegits 
imprescindibles per a aconseguir un correcte gaudiment amb 
dignitat són la neteja, la sostenibilitat i la 
contaminació, que sens dubte ens donaran un paràmetre 
indicador de la qualitat del nostre espai públic. Per tal 
motiu i per un total convenciment, entenem que la neteja, 
sostenibilitat i contaminació han de tenir especial 
consideració i proposarem tot el que estigui al nostre 
abast per aconseguir un poble saludable. 
Per tant apostarem per assolir les següents mesures. 
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• Controlar les emissions contaminants que es 
produeixen al nostre municipi. Reduir la 
contaminació ambiental. 
 

• Incrementar els espais verds, i potenciar els 
existents. 
 

• Gestionar integralment els espais verds. 
 

• Millorar la neteja de les vies. 
 

• Impulsar campanyes de sensibilització sobre  la 
importància del manteniment i de tenir uns espais 
públics nets i dignes. 

 

• Revisar els plans de seguretat ambiental. 
 

• Construir campanyes per a la reducció en la 
generació de residus. 

 
• Millorar el manteniment dels serveis públics de 

recollida selectiva d’escombraries. 
 

• Reducció la contaminació acústica i lumínica. 
 

• Exigir a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya que millori l’impacte acústic que 
suposa el pas dels trens a prop dels habitatges, 
especialment a la nit i de matinada. Tanmateix, 
exigir a RENFE que instal·li plaques que redueixi 
l’impacte sonor del pas de l’AVE per Sant Vicenç 
dels Horts. 
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• Continuar treballant per trobar la millor solució 
possible al pas de les vies del tren pel mig de 
Sant Vicenç dels Horts. 
 

• Millorar la qualitat de l’aire. 
 

• Impulsar a les escoles i instituts l’educació 
ambiental. 
 

• Crear l’ocupació “verda”, tot introduint 
clàusules en els contractes públics per 
salvaguardar el mediambient. 

 
• Conscienciar, a través de campanyes preventives, 

la correcta tinença d’animals de companyia. 
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Qualitat democràtica i 
participació 
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Sant Vicenç dels Horts escolta i dialoga. 
 
Estem en un moment econòmic i social molt complicat on les 
persones més necessitades demanden, més que mai, a les 
institucions un recolzament per poder tenir una qualitat de 
vida mínimament digna i poder tenir cobertes les seves 
necessitats bàsiques, que no són més que drets universals 
que tenim pel sols fet de ser persones. 
 
Volem incorporar Sant Vicenç dels Horts als municipis 
signants de la carta europea de salvaguarda dels drets 
humansa la ciutat. 
 
No ens podem permetre que cap persona passi gana, no tingui 
calefacció, tingui la llum tallada, li manqui l’aigua 
corrent, o qualsevol altre dels serveis bàsics per viure 
mínimament amb dignitat. I, precisament és ara més que mai, 
que la política ha de donar resposta contundent a aquestes 
injustícies de les que no volem defugir, i que la dreta que 
ens està governant no ha sabut o no ha volgut reparar. 
 
Portem uns quants anys, coincidents amb el període més fort 
de la crisi econòmica, que aquesta dreta que ens governa 
tant a Catalunya com al conjunt de l’estat espanyol, només 
està per l’assoliment d’uns objectius de tots coneguts, i 
que res té a veure amb la política de resolució de les 
necessitats que tenen les persones. Més encara, el que ha 
fet és incrementar les desigualtats i el patiment de es 
classes socials més necessitades. 
 
Però no ens hem d’estranyar. Només hem de fer un cop d’ull 
al nostre poble. Tenim una persona al capdavant que no s’ha 
preocupat en cap moment pel benestar dels seus conciutadans 
i conciutadanes. El que vol, el seu objectiu polític, ja 
sabem tots quin és, i està lluny de Sant Vicenç. No pot ser 
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que la política més propera a  les persones, a la seva 
gent, sigui precisament aquí a Sant Vicenç dels Horts, la 
més llunyana. El nostre “no alcalde” es troba a anys llum 
de conèixer de primer mà els problemes del poble i del 
vicentins i les vicentines. Ell no sap què passa a Sant 
Vicenç. A ell l’hi ha d’explicar el que passa aquí. 
 
Encara molt més greu és sentir-se orgullosos i fer-ho 
públicament. El partit que lidera l’actual equip de govern 
municipal, explica com una frase de gran descoberta, que 
han de prioritzar les polítiques per a la gent més feble. 
És molt preocupant que ara hagin descobert això! 
Han necessitat quatre anys i uns quants debats per adonar-
se’n d’un principi que els i les socialistes tenim en el 
nostre ADN. És vergonyós, i són els que ens governen a Sant 
Vicenç i volen governar Catalunya! 
 
Creiem que ja és hora que algú posi fre a aquesta política 
del no fer res, de la falta de sensibilitat social per part 
d’ERC i de Junts per Sant Vicenç. I fora bó que els socis 
de govern també deixessin de costat tot allò que va dur a 
determinades estratègies d’aliances i que mirin cap el 
futur tot compartint les polítiques de benestar que els 
vicentins i vicentines necessiten i es mereixen.  
Actualment hi ha un gran desgovern a Sant Vicenç com a 
conseqüència de l’absència de la figura de l’alcalde, i de 
les seves polítiques de servei a la “causa” d’ERC, sense 
importar-li el més mínim la gent de Sant Vicenç. 
 
Doncs tot aquest còctel, aquesta barreja d’ingredients, el 
moment de crisi econòmica, el desgovern en la gestió del 
poble, la manca de sensibilitat envers els més necessitats, 
la generació de més desigualtats, les polítiques de no se 
sap què, no tenir un alcalde que estigui pel poble sinò per 
altres objectius, afavoreix encara més la desafecció de les 
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persones cap a la política i els polítics. I això ha 
generat desconfiança, distanciament, desigualtats, 
empobriment. 
 
Aquest govern municipal que ens ha tocat patir aquests 
darrer quatre anys no ha estat capaç de construir la 
política des d’on s’ha de construir, des del Ajuntaments; 
quina paradoxa. La política municipal és l’eina fonamental 
per a posar les bases, els ciments d’una política basada en 
la igualtat, la llibertat i la solidaritat com valors 
imprescindibles d’una societat justa i del benestar. Les 
persones, la nostra gent, s’han de sentir partíceps i 
integrats totalment en el seu territori, en el seu poble, i 
per això, des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
construirem i facilitarem l’accés de tothom als espais 
adients i necessaris per tal que això sigui possible. Sense 
dubte, si ho aconseguim, tindrem una societat més justa, 
més integradora, els nostres veïns i veïnes se sentiran 
part activa de la vida social i política del poble, amb el 
que de retruc aconseguirem que la gent del nostre poble 
sigui més forta en el seu conjunt, implacable amb les 
desigualtats i les injustícies i amb les polítiques 
nefastes de la dreta que les fonamenten. 
 
I, què hem de fer? 
 
Des del Partit Socialista de Catalunya sabem que ara és un 
moment on hem de ser valents, hem de generar les eines  que 
ens permetin general i desenvolupar les polítiques socials 
que ara hem de posar en marxa sense dilació. 
 
Hem de tenir i generar empatia, valentia, creativitat, 
imaginació, credibilitat, concretament una nova forma de 
fer política, amb la màxima transparència possible en les 
nostres decisions. I això només ho podem fer des de la 
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proximitat, des de l’acostament màxim amb la gent del 
poble, des de la sobirania compartida. 
 
I, com ho hem de fer? 
 
Com ja hem comentat, hem de formular i construir els espais 
de participació ciutadana real i concreta, espais que han 
de tenir sinceritat, transparència, responsabilitat, 
proximitat, acostament i eficiència. Però valors per part 
de tothom, que s’han de generar des de la confiança i la 
transparència en la gestió, sabent que sempre hi haurà 
discrepàncies, però precisament aquestes enriquiran 
qualsevol projecte que tinguem i construïm entre totes i 
tots a partir de parlar, negociar i arribar a consensos on 
la decisió serà la millor per a tothom. 
 
Impulsarem la figura del “regidor/a 22” per impulsar la veu 
de la ciutadania al Plenari Municipal. 
 
A tot això explicat, i al que proposem a continuació, cal 
afegir alguns compromisos personal que ha pres Miguel 
Comino, el nostre candidat a l’alcaldia, com ara el fet de 
no fer servir ni cotxe oficial ni targetes de crèdit de 
l’Ajuntament, o renunciar al bastó de comandament i al 
tracte d’il·lustríssim senyor que rep l’alcalde de Sant 
Vicenç dels Horts. 

 
 

Itinerància de l’alcaldia als 
barris. 
 
El Partit dels Socialistes de Catalunya es compromet a que 
l’Alcalde traslladi el seu despatx de forma eventual i 
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periòdica a tots i cadascún dels barris de Sant Vicenç dels 
Horts, amb la qual cosa la realitat del territori la tindrà 
de primera mà, ningú li haurà d’explicar què passa sinò que 
ho veurà en primera persona i facilitarà la comunicació amb 
els veïns i les veïns, comerços, entitats... i també serà 
més fàcil l’establiment d’estratègies i accions per a poder 
resoldre qualsevol problemàtica del barri. 
 
 

Consell del Poble  
 
Serà un espai de discussió, diàleg i assessorament als 
poders públics en les polítiques de sostenibilitat, 
socials, econòmiques, ambientals, d’infraestructures  
d’àmbit de poble, etc. Temes estratègics, globals i que 
afectin d’alguna forma a tot el poble. Serà el màxim òrgan 
consultiu, de participació i de diàleg al poble. S'emmarca 
dins de les polítiques de consens, transparència i co-
responsabilitat que s’han comentat anteriorment. Es reunirà 
de forma ordinària cada sis mesos. 
 
Aquest estarà format per representants de les entitats de 
tota mena, associacions de veïns/es, associacions de 
botiguers/es, empresaris/es, AMPAs, gent gran, clubs 
esportius, etc., tots i casacun dels actors que conformen 
la nostra realitat. També hi participaria un/a representant 
de cada grup municipal. En un primer estadi del mandat 
aquest Consell consensuarà els projectes d’actuacions 
d’àmbit de poble. 
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Regidor/a de barri 
 
Figura fonamental serà la del regidor/a de barri. Membre de 
l’equip de govern que estarà en constant contacte amb el 
barri, les seves persones i entitats, trepitjan-lo dia a 
dia i sent l’enllaç directe entre el barri i el Consistori. 
També presidirà el Consell de Barri. Serà l’encarregat de 
gestionar el pressupost atorgat al barri per les millores 
tant d’infraestructures, serveis o personal que facin 
falta. 
 
 

Consell de Barri 
 
Un mecanisme eficaç són els Consells Barris, on -amb un 
calendari establert- periòdicament hi haurà una trobada 
oberta on tothom del barri exposarà les seves 
preocupacions, inquietuds, il·lusions o qualsevol altre 
aspecte que vulgui manifestar, amb el compromís per part de 
l’Ajuntament de donar resposta a cadascuna de les 
manifestacions. Es debat sobre els plans, projectes i 
actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la 
informació i les opinions de tots i totes les persones 
assistents. Els acords i les propostes dels Consells de 
Barri es transmeten als òrgans corresponents de 
l'Ajuntament per tal que hi donin resposta. 
 
Aquestes trobades es realitzaran en un local adient del 
propi barri. El Consell de Barri és l'òrgan de participació 
més proper que té el veïnat per poder informar-se i opinar 
sobre les qüestions més importants que afecten la vida del 
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seu barri. En les seves sessions el/la regidor/a de barri 
serà sempre present i el presidirà. 
 

Assemblea ciutadana 
 

Un altre espai de participació més general però de caire 
individual o col·lectiu amb accés directe al Consistori 
serà l’Assemblea Ciutadana. És una forma de participació a 
través de la qual els veïns i veïnes de Sant Vicenç de 
forma individual o en representació d’un col·lectiu faran 
propostes o emetran opinions sobre qualsevol problemàtica, 
del caire que sigui, a l’Administració municipal. 
 
Es tracta d’establir un espai directe i sense intermediaris 
on l’equip de govern es comprometrà a resoldre les 
qüestions que se li plantegin (donant resposta de les 
mesures presses) i a escoltar la ciutadania en temes 
importants, com poden ser els pressupostos municipals. 
 
És una altra de les maneres que tindran els veïns i veïnes 
de Sant Vicenç de poder acostar-se a la Administració i, a 
més a més, amb veu i reivindicació. 
 

 

Juntes de govern obertes a la 
ciutadania 

 
Les sessions de les juntes de govern seran obertes a 
l’assistència de la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts 
per a que puguin escoltar lliurement les deliberacions de 
la mateixa. 
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L’aposta per la transparència és total i volem que totes 
les decisions que prengui l’equip de govern municipal 
puguin ser escrutades per la ciutadania. 

 
 

Seguiment i anàlisi. Indicadors. 
Nivell assoliment 
 
 
De totes i cadascuna de les propostes, de tots i cadascun 
dels compromisos d’aquest programa de govern, estructurarem 
uns ítems indicadors del grau d’assoliment dels objectius 
de la proposta. Això serà revisable per a qui vulgui quan 
vulgui mitjançant els canals adients. 
 
 

Circuït de tràmits, queixes i 
suggeriments. 

 
L’Ajuntament ha de posar al servei de la ciutadania un 
sistema de comunicació àgil, fàcil i de resposta ràpida. 
Per això establirem un circuït de comunicació per a que 
qualsevol vicentí o vicentina pugui explicar un problema, 
pugui suggerir el que vulgui, d’una manera clara i 
entenedora. 
 
També resulta inadmissible que ara, en l’era de les 
tecnologies, per a realitzar un tràmit municipal simple, un 
vicentí o vicentina s’hagi de desplaçar d’un servei 
municipal a un altre, al banc, etc. Per això crearem la 
possibilitat de realitzar molts dels tràmits, simplificant 
la seva burocràcia o, si més no, integrant en un mateix 
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lloc el màxim de gestions a realitzar per aquell tràmit. I 
també, establirem el mecanisme adient per poder realitzar 
online el major nombre de tràmits amb l’Ajuntament. 
 
En aquest sentit també crearem les APP per smartphones que 
siguin necessàries per tal de facilitar diferents possibi-
litats als vicentins i les vicentines. 
 
De tots els comunicats que es rebin, siguin del caire que 
siguin, el ciutadà o ciutadana, rebrà resposta de les 
accions realitzades o no realitzades, o de les que es 
realitzaran per tal de donar resposta a la queixa o al 
suggeriment, en un temps relativament ràpid a partir de la 
rebuda del missatge. 
 
Així mateix assolim el compromís de resoldre aquelles 
petites reparacions o informacions que de forma àgil es 
puguin fer. Per aquest motiu s’inclourà dins el circuit de 
queixes i suggeriments el mecanisme per resoldre-les 
eficaçment. 
 


