
	  

 
 
 
 
 
 

RESUM DE LES PROPOSTES 
RECOLLIDES AL PROGRAMA ELECTORAL   

 
“Un nou contracte amb la ciutadania de 

Sant Vicenç dels Horts” 
 
 
 
 
 

 



	  
POLÍTIQUES	  SOCIALS	  
	  

• Farem	  que	  a	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts	  no	  hi	  hagi	  cap	  persona	  sense	  les	  
necessitats	  bàsiques	  cobertes.	  
	  

• Treballarem	  i	  donarem	  ple	  suport	  a	  reivindicacions	  adreçades	  a	  garantir	  la	  
dignitat	  de	  les	  persones	  (com	  per	  exemple	  la	  ILP	  per	  una	  renda	  ciutadana	  
garantida).	  

	  
• Atendrem	  els	  vicentins	  i	  les	  vicentines	  que	  ho	  necessitin	  i	  estarem	  al	  costat	  

de	  la	  gent,	  especialment	  de	  qui	  més	  ho	  necessita.	  
	  

• Garantirem	  el	  dret	  a	  l’habitatge:	  no	  poden	  haver-‐hi	  pisos	  buits	  i	  gent	  sense	  
pis.	  Negociarem	  amb	  els	  bancs	  per	  crear	  una	  borsa	  de	  lloguer	  social	  i	  
crearem	  l’oficina	  antidesnonaments.	  
	  

• Treballarem	  per	  la	  igualtat	  de	  manera	  transversal,	  farem	  campanyes	  de	  
sensibilització	  per	  la	  igualtat	  i	  contra	  la	  violència	  masclista,	  inclourem	  el	  
llenguatge	  no	  sexista	  en	  les	  comunicacions,	  fomentarem	  la	  incorporació	  
dels	  homes	  a	  la	  lluita	  per	  la	  igualtat	  i	  el	  canvi	  cap	  a	  unes	  noves	  
masculinitats.	  
	  

• Fomentarem	  l’assessoria	  laboral	  i	  la	  borsa	  de	  treball	  per	  a	  joves,	  així	  com	  la	  
Formació	  Professional	  dual.	  

	  
• Contratarem	  durant	  6	  mesos	  els	  vicentins	  i	  les	  vicentines	  que	  acabin	  estudis	  

superiors	  per	  a	  que	  treballin	  per	  a	  la	  ciutadania	  a	  través	  de	  l’administració	  i	  
tinguin	  una	  primera	  experiència	  laboral.	  

	  
• Instaurarem	  els	  actes	  de	  benvinguda	  al	  municipi	  als	  nadons	  i	  impulsarem	  la	  

cooperació	  entre	  pares	  i	  mares,	  especialment	  entre	  aquells	  i	  aquelles	  que	  ho	  
són	  per	  primer	  cop.	  

	  
• Articularem	  l’educació	  com	  un	  dret	  fonamental	  i	  com	  a	  eina	  fonamental	  per	  

aconseguir	  una	  societat	  millor.	  
	  

• Garantirem	  les	  beques	  menjar	  per	  a	  tothom	  que	  ho	  necessiti,	  també	  fora	  del	  
període	  lectiu.	  

	  
• Treballarem	  cap	  a	  la	  gratuïtat	  progressiva	  dels	  llibres	  de	  text.	  

	  
• Acordarem,	  assenyalarem	  i	  garantirem	  uns	  camins	  escolars	  segurs.	  

	  
• Exigirem	  a	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  les	  obres	  de	  rehabilitació	  de	  l’Escola	  

Sant	  Jordi	  i	  garantirem	  un	  millor	  manteniment	  de	  tots	  els	  centres	  educatius.	  
	  

• Lluitarem,	  conjuntament	  amb	  les	  famílies	  i	  tota	  la	  comunitat	  educativa	  per	  a	  
que	  no	  hi	  hagi	  més	  tancament	  de	  línies	  educatives	  a	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts.	  



	  
	  

• Reivindicarem	  el	  retorn	  de	  les	  urgències	  24	  hores,	  així	  com	  el	  manteniment	  
i	  la	  recuperació	  de	  metges/metgesses	  i	  especialistes.	  
	  

• Implantació	  progressiva	  de	  desfibril·ladors	  a	  les	  zones	  d’especial	  
concurrència.	  
	  

• Promourem	  la	  pràctica	  d’una	  vida	  sana	  i	  la	  pràctica	  de	  l’esport.	  
	  

• Potenciarem	  l’esport	  de	  base,	  els	  minoritaris	  i	  el	  femení,	  tot	  mantenint	  el	  
suport	  als	  esports	  més	  practicats.	  

	  
• Estarem	  al	  costat	  dels	  clubs	  	  en	  la	  lluita	  contra	  la	  llicència	  única	  esportiva	  i	  

les	  noves	  normes	  de	  fiscalitat.	  
	  

• Crearem	  la	  regidoria	  del	  foment	  de	  la	  lectura	  
	  

• Aprovarem	  el	  catàleg	  de	  patrimoni	  històric	  de	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts,	  de	  
l’encara	  existent	  i	  també	  del	  ja	  no	  existent.	  

	  
• Treballarem	  en	  la	  recuperació	  del	  poblat	  iber	  del	  Puig	  Castellar	  

	  
• Farem	  el	  pla	  dinamitzador	  dels	  casals	  de	  la	  gent	  gran	  i	  un	  catàleg	  de	  serveis.	  

	  
• Reivindicarem	  el	  màxim	  número	  de	  places	  públiques	  a	  la	  futura	  residència	  

de	  la	  gent	  gran.	  
	  

• Crearem	  programes	  intergeneracionals	  entre	  joves	  i	  gent	  gran,	  i	  posarem	  en	  
valor	  l’experiència	  i	  la	  saviesa	  de	  la	  gent	  gran	  amb	  la	  creació	  d’un	  senat	  
consultiu.	  

	  
• Donarem	  suport	  a	  totes	  les	  entiats	  i	  procurarem	  que	  totes	  tinguin	  un	  espai	  

digne	  on	  desenvolupar	  les	  seves	  activitats.	  
	  

• Crearem	  l’oficina	  d’assessorament	  a	  entitats,	  la	  guia	  de	  les	  entitats	  
vicentines,	  el	  foment	  de	  l’associacionisme	  i	  l’hotel	  d’entitats.	  

	  
• Signarem	  l’adhesió	  de	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts	  a	  la	  carta	  europea	  de	  

salvaguarda	  dels	  drets	  humans	  a	  la	  ciutat.	  
	  
	  
ECONOMIA	  LOCAL	  I	  OCUPACIÓ	  
	  

• Renovarem	  el	  pacte	  social	  davant	  la	  crisi	  i	  treballarem	  conscients	  que	  l’atur	  
és	  el	  principal	  problema	  que	  tenim	  a	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts.	  Tindrem	  
especial	  atenció	  a	  les	  persones	  aturades	  de	  llarga	  durada,	  el	  més	  grans	  de	  
45	  anys,	  dones,	  joves	  i	  persones	  amb	  discapacitats.	  
	  



• Millorarem	  els	  polígons	  industrials	  per	  fer-‐los	  més	  atractius	  a	  les	  empreses	  
que	  vulguin	  instal·lar-‐se	  per	  la	  zona:	  més	  tecnologia,	  serveis,	  neteja,	  
seguretat	  i	  il·luminació.	  
	  

• Farem	  millors	  polítiques	  empresarials:	  incentius,	  finestreta	  única	  
empresarial,	  facilitats	  per	  a	  acollir	  noves	  empreses	  

	  
• Contractacions	  de	  Plans	  d’Ocupació	  i	  clàusules	  per	  a	  que	  els	  que	  es	  facin	  

amb	  pressupost	  municipal	  siguin	  exclusivament	  per	  a	  veïns	  i	  veïnes	  de	  Sant	  
Vicenç	  dels	  Horts.	  

	  
• Afavorir	  i	  facilitar	  la	  creació	  de	  cooperatives	  i	  suport,	  ajut	  i	  orientació	  als	  

emprenedors	  i	  les	  emprenedores.	  
	  

• Creació	  d’espais	  de	  coworking	  i	  domiciliació	  d’empreses	  
	  

• Ajustarem	  l’oferta	  formativa	  a	  les	  necessitats	  reals	  laborals	  del	  municipi.	  	  
Fomentarem	  la	  formació	  en	  idiomes	  i	  tecnologies,	  sense	  oblidar	  la	  formació	  
activa	  en	  els	  àmbits	  tradicionals.	  

	  
• Treballarem,	  conjuntament	  amb	  els	  i	  les	  comerciants,	  en	  la	  recerca	  de	  

solucions	  pels	  comerç	  local.	  
	  

• Impulsarem	  la	  promoció	  del	  comerç	  local,	  farem	  campanyes	  periòdiques,	  
una	  Jornada	  anual	  sobre	  el	  comerç	  i	  acordarem	  i	  aplicarem	  un	  pla	  d’usos.	  

	  
• Elaborarem	  plans	  estratègics	  per	  a	  les	  zones	  comercials	  més	  sensibles	  com	  

Can	  Ros,	  Vila	  Vella	  i	  La	  Vinyala.	  
	  

• Impulsarem	  estratègies	  per	  a	  que	  el	  comerç	  vicentí	  sigui	  refent	  per	  a	  les	  
compres	  i	  l’esbarjo	  en	  dies	  i	  moments	  clau,	  com	  per	  exemple	  els	  dissabtes	  a	  
la	  tarda.	  

	  
	  
ESPAI	  PÚBLIC	  
	  

• Consensuarem	  entre	  totes	  i	  tots	  el	  futur	  de	  La	  Façana	  del	  Llobregat	  
	  
• Treballarem	  la	  prevenció	  i	  la	  mediació	  com	  a	  principal	  política	  de	  seguretat.	  

Crearem	  el	  servei	  de	  mediació.	  
	  

• Impulsarem	  la	  policia	  de	  proximitat	  i	  als	  barris.	  
	  

• Mantindrem	  el	  espai	  públic	  cívic,	  ordenat,	  net	  i	  de	  qualitat.	  I	  garantirem	  la	  
convivència	  a	  l’espai	  públic.	  
	  

• Farem	  el	  pacte	  per	  a	  la	  mobilitat	  i	  treballarem	  per	  una	  mobilitat	  segura,	  
sostenible	  i	  accessible	  
	  



• Reivindicarem	  entrar	  a	  la	  zona	  1	  de	  l’Autoritat	  del	  Transport	  Metropolità.	  
	  

• Millorarem	  l’accessibilitat,	  	  minimitzant	  al	  màxim	  les	  dificultats	  d’accés	  de	  
les	  persones	  amb	  mobilitat	  reduïdes.	  
	  

• Treballarem	  per	  aconseguir	  un	  carril	  bici-‐peatonal	  al	  Pont	  de	  Molins	  de	  Rei.	  
	  

• Continuarem	  reivindicant	  la	  millor	  solució	  possible	  al	  pas	  de	  la	  via	  del	  tren	  
pel	  mig	  de	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts.	  

	  
• Millorarem	  els	  controls	  de	  les	  emissions	  contaminants	  

	  
• Impulsarem	  campanyes	  de	  sensibilització	  per	  a	  la	  reducció	  en	  la	  generació	  

de	  residus	  
	  

	  
QUALITAT	  DEMOCRÀTICA	  I	  PARTICIPACIÓ	  

	  
• Recordem	  alguns	  dels	  compromisos	  personals	  de	  Miguel	  Comino	  en	  cas	  de	  

ser	  escollit	  alcalde:	  no	  fer	  servir	  cotxe	  oficial,	  ni	  targetes	  de	  crèdit	  de	  
l’Ajuntament,	  ni	  bastó	  de	  comandament,	  ni	  tracte	  d’il·lustríssim	  senyor.	  

	  
• Instaurarem	  l’Alcaldia	  itinerant	  als	  barris	  de	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts	  

	  
• Crearem	  els	  consells	  de	  poble	  i	  de	  barri,	  així	  com	  el	  regidor	  o	  regidora	  de	  

cada	  barri.	  
	  

• Farem	  assemblees	  ciutadanes,	  on	  es	  debatran	  els	  temes	  que	  els	  ciutadans	  i	  
ciutadanes	  considerin	  i	  on	  l’equip	  de	  govern	  podrà	  portar	  a	  debat	  temes	  de	  
gestió.	  

	  
• Farem	  les	  Juntes	  de	  Govern	  obertes	  a	  la	  ciutadania.	  

	  
• Facilitarem	  el	  seguiment	  dels	  nivells	  d’assoliment	  dels	  compromisos	  

adquirits	  amb	  la	  ciutadania.	  
	  

• Agilitzarem	  el	  circuit	  de	  tràmits,	  queixes	  i	  suggeriments.	  Ampliarem	  els	  
tràmits	  online.	  

	  


