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El PAM,
un compromís
A Sant Vicenç de Castellet
hem donat llum verda al nou
Pla d’Actuació Municipal (PAM)
2019-2023, un document estratègic que marca les principals
prioritats del mandat actual.
Malgrat totes les dificultats
que ens ha portat la situació de
pandèmia mundial, no volem
renunciar a gestionar els grans
reptes de l’Ajuntament, i fer-ho
amb una mirada a mitjà i llarg
termini ens ajuda a aconseguir
els objectius plantejats.
El PAM és, sobretot, un compromís que adquirim amb
vosaltres, la ciutadania, un
recordatori de tot allò que
plantegem i ens comprometem
a tirar endavant. Marcar-nos un
camí és molt important en el
context actual d’incertesa, sa-

bent alhora que hem de tenir
més capacitat d’adaptació que
mai.
El PAM és una eina que fixa el
rumb i que estableix els grans
reptes dels propers anys. Hi ha
actuacions decisives, entre les
quals destaquen avançar en el
projecte del complex esportiu
al pavelló, que inclourà una piscina coberta, o bé la rehabilitació de Castellet. La millora dels
serveis públics és prioritària i
en aquest sentit el document
recull les millores en el servei
de transport a demanda, el
compromís per millorar el servei de recollida de residus o la
gestió del manteniment dels
parcs i zones enjardinades.
El document radiografia les
grans accions estratègiques,
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però també totes aquelles polítiques que impulsem des de
l’Ajuntament. El manteniment
dels equipaments municipals,
la cura per a l’espai públic, el
benestar social, la millora dels
polígons d’activitat econòmica o tenir una regidoria d’Habitatge que fomenti polítiques
actives per tenir un mercat de
lloguer més accessible són algunes de les altres prioritats
que ens marquem.
Tot suma, i tenir-ho tot programat ens obliga a fer-ne un
seguiment continuat. Us convidem a descobrir el PAM i
fer-vos-el vostre. Aquest compromís compartit esdevé una
exigència i segur que ens ajuda
a tenir un poble millor, un Sant
Vicenç d’oportunitats per a tothom.

EIX ESTRATÈGIC 1

Municipi sostenible
i ordenat, de qualitat
urbanística i
dinamisme econòmic
·5·

1.1

1.1.1.
Creació del
Consell de
dones
professionals d’èxit

1.1.5.
Portes d’entrada
a la zona
comercial

1.1.9.
Trasllat del Punt
d’Informació
Turística

ECONOMIA PRODUCTIVA, INNOVADORA
I AMB MILLORS INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS PER A LES EMPRESES

1.1.2.
Atracció de
noves empreses
al municipi
(bonificacions
fiscals)

1.1.3.
Reempresa
Sant Vicenç

1.1.6.
Promoció del
Geoparc

1.1.7.
Projecte de
millora i
modernització
de polígons
industrials

1.1.4.
Estacionament
limitat gratuït al
centre

1.1.8.
Ordenança
reguladora mercat
no sedentari

1.1.10.
Modernització i
millora del teixit
comercial del
turisme
Les icones que podeu veure en cada acció
corresponen als Objectius de Desenvolupament Sostenible que es compleixen. Consulteu els ODS a la pàgina 26.
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1.2

SOSTENIBILITAT,
REDUCCIÓ DE RESIDUS
I QUALITAT DE L’ENTORN

1.2.1.
Revisió del model
de recollida
selectiva

1.2.2.
Promoció
d’energies
alternatives

1.2.5.
Redacció projecte instal·lació de
plaques solars a la
Biblioteca i execució

1.2.6.
Instal·lació plaques
solars a l’edifici
Tèxtil Montserrat
per a entitats i
Serveis Socials

1.2.3.
Campanya
informativa de
cens d’animals
domèstics i neteja
d’orins de gossos

1.2.7.
Campanya de
recollida selectiva
d’olis vegetals
domèstics

·7·

1.2.4.
Remunicipalització
del servei de
neteja d’equipaments municipals

1.3
1.3.1.
Revisió
del POUM

1.4

NOVA ORDENACIÓ URBANA SOSTENIBLE
I AMB UN ÚS RACIONAL DEL SÒL
1.3.3.
Estudi de
reordenació dels
barris de la
Farinera i Clot del
Tufau

1.3.2.
Vial d’accés al
Polígon de
Les Vives

FOMENTAR L’ACCÉS A L’HABITATGE
DIGNE I ASSEQUIBLE

1.4.1
Creació de la
Regidoria
d’Habitatge

1.4.2
Reducció de la
plusvàlua en
casos de
viduïtat

1.4.5.
Estudi propostes
en matèria
d’habitatge

1.4.6.
Adquisició
d’habitatge per
tanteig i retracte

1.4.3.
Taxes a
habitatges buits
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1.4.4.
Habitatges de
lloguer assequible
a l’antiga
caserna

EIX ESTRATÈGIC 2

Municipi inclusiu i cohesionat,
que apoderi i ofereixi
oportunitats a les persones
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2.1

2.1.1.
Estudi i proposta d’emplaçament
definitiu de l’Escola
Municipal de Música

2.2

2.2.1.
Desenvolupament
de les accions de
Poble Amigable
amb la Gent Gran

GENERAR I ATREURE TALENT AL MUNICIPI
PER GARANTIR L’OCUPACIÓ I PROMOURE
L’EMPRENEDORIA

2.1.2.
Oferir formació de
persones adultes

2.1.3.
Projecte “Un infant,
un instrument”

2.1.4.
Impuls xarxa
educativa
(Consell Escolar)

VETLLAR PER LA QUALITAT DE VIDA DE
LES PERSONES, AMB ESPECIAL CURA DELS
COL·LECTIUS VULNERABLES

2.2.3.
Desplegament
Pla de Salut i
creació del Consell
Local de Salut

2.2.2.
Bus escolar a peu
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2.2.4.
Transport
a demanda

2.2.5.
Ampliació del
SAD

2.3

2.3.1.
Creació Regidoria
d’Igualtat

2.2.6.
Mantenim i
millorem els
edificis escolars

2.2.7
Consell d’Infants

FOMENTAR LA IGUALTAT
AFECTIVA I LA CONVIVÈNCIA
DE TOTES LES PERSONES

2.3.2.
Elaborar el Pla
d’Igualtat de
l’Ajuntament

2.3.3.
Sant Vicenç Lliure
de LGTBIfòbia

·11·

2.2.8
Implantar Servei
d’Intervenció
Socioeducativa

EIX ESTRATÈGIC 3

Municipi creatiu i participatiu,
que faciliti el desenvolupament
personal i col·lectiu
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3.2

3.1

PROMOCIÓ ASSOCIACIONISME, FESTES I TRADICIONS
DEL MUNICIPI COM A SÍMBOLS LOCALS D’IDENTITAT

PRESERVACIÓ, DIFUSIÓ I
INNOVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I LOCAL

3.1.1.
Remodelació
del conjunt
monumental de
Castellet

3.1.2.
Monument
ferroviari

3.1.3.
Pla director
museïtzació del
ferrocarril a Sant
Vicenç de Castellet

3.1.4.
Creació sala
polivalent a Tèxtil
Montserrat

3.2.1.
Creació del Consell
de Cultura

3.1.5.
Millora de les
instal·lacions de la
Sala de Cal Soler
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3.2.2.
Festival de
Música Arrelats

3.3

3.4

IMPULSAR L’ESPORT
COM A INSTRUMENT DE
COHESIÓ SOCIAL I SALUT

3.3.1.
Ampliació de les
beques esportives
per a infants i
adolescents

3.3.2.
Renovar la Nit de
l’Esportista

3.3.3.
Creació del Consell
Municipal
de l’Esport

3.3.4.
Noves activitats
de promoció de
l’Esport

POTENCIAR LES
OPORTUNITATS I
ACTIVITATS DIRIGIDES
AL COL·LECTIU JOVE

3.4.1.
Dinamització Casal
de Joves elRkó

3.3.5.
Complex esportiu a
la zona esportiva i
piscina coberta
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3.4.2.
Nou Pla Local de
Joventut

3.5

3.5.1.
Repensar el
Pressupost
participatiu

POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ
EFECTIVA DE LA GENT GRAN
EN ELS AFERS MUNICIPALS

3.5.2.
Creació del
Reglament de
Participació
Ciutadana

3.5.3.
Promoure el canvi
de nom dels carrers
amb nomenclatura
franquista
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3.5.4.
Elaborar un
Reglament
d’honors i
distincions

EIX ESTRATÈGIC 4

Municipi amb espais públics
de qualitat, que garanteixi
el benestar i la seguretat
de les persones
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4.2

4.1
FOMENT DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE
I LA SEGURETAT

4.1.1.
Estudi de
remodelacó de la
Plaça Anselm
Clavé

ESPAI PÚBLIC ACCESSIBLE
I DE QUALITAT

4.1.2.
Estabilització
del talús de la
Pujada del Ciment
a La Balconada

4.2.1.
Adequació de
l’entrada principal
de l’Espai Impuls

4.2.2.
Pas ciutat a
l’estació RENFE

4.2.3.
Reurbanització del
carrer Armengol

4.2.4.
Urbanització del
carrer Barcelona

4.2.5.
Creació d’un àmbit
pacificat al centre
(P5. E.M.U.)
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4.2.6.
Soterrament de les
línies FECSA, Telefònica i enllumenat
a l’entorn camp de
futbol Les Roques

4.3
POLICIA LOCAL DE
PROXIMITAT I CONFIANÇA
PER A LA CIUTADANIA

4.3.1.
Professionalització
de la plantilla
de la Policia Local

4.3.3.
Pla d’Actuació per
a la Policia Local
de Sant Vicenç de
Castellet

4.3.2.
Millora de la
seguretat ciutadana,
implementació
d’un sistema
de videovigilància

4.3.4.
Ordenança
municipal de
convivència
ciutadana
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EIX ESTRATÈGIC 5

Municipi amb una
administració eficaç i eficient
i pròxima amb la ciutadania
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5.1

5.1.1.
Videoacta Sala
de Plens

5.2

5.2.1.
Nova pàgina web
www.svc.cat

POTENCIAR L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA COM A EINA PROPERA,
ÀGIL I EFICIENT PER A LA CIUTADANIA

5.1.2.
Administració
electrònica i gestor
d’expedients

5.1.3.
Ordenança
d’Administració
electrònica

5.1.4.
Estudi substitució
programari privat
per programari
lliure i en català

PROMOURE L’OAC
COM A SERVEI PROPER I AMABLE
AMB LA CIUTADANIA

5.2.2.
Instal·lació i
parametrització
Magda

5.2.3.
Aplicació per a
dispositius mòbils
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5.2.4.
Proporcionar
connexió a Internet
a espais públics

5.3

5.3.1.
Nova intranet

ADMINISTRACIÓ LOCAL DEL SEGLE XXI,
FOMENTANT EL TREBALL TRANSVERSAL,
POLIVALENT I ÀGIL

5.3.2.
Regularització de
contractacions i
compres

5.3.3.
Pla de millora de
procediments

5.3.5.
Estudi d’edficiis
municipal
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5.3.4.
Creació del Reglament d’Ordenació
Municipal (ROM)

Actuacions del PAM
1. Municipi sostenible i ordenat, de qualitat urbanística i dinamisme econòmic
1.1 Economia productiva, innovadora i amb millors infraestructures i serveis
1.2 Sostenibilitat, reducció de resdus i qualitat de l’entorn
1.3 Nova ordenació urbana sostenible i amb un ús racional del sòl
1.4 Fomentar l’accés a l’habitatge digne i assequible
2. Municipi inclusiu i cohesionat, que apoderi i ofereixi oportunitats a les persones
2.1 Generar i atreure talent per garantir l’ocupació i promoure l’emprenedoria
2.2 Vetllar per la qualitat de vida de les persones, especialment les vulnerables
2.3. Fomentar la igualtat efectiva i la convivència de totes les persones
3. Municipi creatiu i participatiu, que faciliti el desenvolupament personal i col·lectiu
3.1 Preservació, difusió i innovació del patrimoni cultural local
3.2. Promoció associacionisme, festes i tradicions com a símbols locals d’identitat
3.3. Impulsar l’esport com a instrument de cohesió social, lleure i salut
3.4. Potenciar les oportunitats i activitats dirigides al col·lectiu jove
3.5. Potenciar la participació efectiva de la gent en els afers municipals
4. Municipi amb espais públics de qualitat, que garanteixi el benestar i la seguretat de les persones
4.1. Foment de la mobilitat sostenible i la seguretat
4.2. Espai públic accessible, fàcil i de qualitat
4.3. Policia Local de proximitat i de confiança per a la ciutadania
5. Municipi amb una administració eficaç i eficient, i pròxima a la ciutadania
5.1. Potenciar l’Administració electrònica com a eina propera, àgil i eficient per a la ciutadania
5.2. Promoure l’OAC com a servei proper i amable amb la ciutadania
5.3. Administració local del SXXI, fomentant el treball transversal, polivalent i àgil
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PLA FINANCER

TOTAL

2020

2021

2022

2023

351.027,00 €
284, 00 €
39.027,00 €
28.000,00 €
0,00 €

822.862,06 €
76.000,00 €
42.362,06 €
700.000 €
4.500,00 €

153.500,00 €
4.000,00 €
35.000,00 €
50.000,00 €
64.500,00 €

58.500,00 €
4.000,00 €
000 €
50.000,00 €
4.500,00 €

111.865,64 €
0,00 €
111.865,64 €
0,00 €

128.118,10 €
0,00 €
123.118,10 €
5.000,00 €

146.118,10 €
21.500,00 €
124.618,10 €
0,00 €

147.618,10 €
21.500,00 €
126.118,10 €
0,00 €

533.719,94 €
43.000 €
485.719,94 €
5.000,00 €

707.894,71 €
664.852,71 €
0,00 €
12.050,00 €
30.992,00 €
0,00 €

426.452,13 €
196.760,13 €
6.000,00 €
192.700,00 €
30.992,00 €
0,00 €

595.746,28 €
5.000,00 €
5.000,00 €
549.554,28,00 €
30.992,00 €
5.200,00 €

1.871.737,72 €
112.000 €
5.000,00 €
1.723.745,72,00 €
30.992,00 €
0,00 €

3.601.830,84 €
978.612,84 €
16.000,00 €
2.478.050,00 €
123.968 €
5.200,00 €

91.000,00 €
0,00 €
91.000,00 €
0,00 €

659.550,00 €
504.350,00 €
93.000,00 €
62.200,00 €

50.200,00 €
0,00 €
0,00 €
50.200,00 €

250.200,00 €
25.000,00 €
170.000,00 €
50.200,00 €

1.050.950,00 €
529.350,00 €
354.000,00 €
167.600,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

44.000,00 €
20.000,00 €
24.000,00 €
0,00 €

39.000,00 €
25.000,00 €
0,00 €
14.00000 €

25.000,00 €
25.000,00 €
0,00 €
0,00 €

108.000 €
70.000,00 €
24.000,00 €
14.000,00 €

1.261.787,35 €

2.080.982,29 €

984.564,38 €

2.353.055,82 €

6.680.389,84 €
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1.385.889,06
368.000, 00
116.389,06
828.000,00
73.500,00

€
€
€
€
€

ODS

1. Erradicar la pobresa a tot el món i en
totes les seves formes
2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat
alimentària i la millora de la nutrició i
promoure l’agricultura sostenible
3. Garantir una vida sana i promoure el
benestar per a totes les persones a totes
les classes
4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida
per tothom

8. Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne
per a tothom
9. Construir infraestructures resilients,
promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació
10. Reduir la desigualtat en i entre els
països
11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

5. Aconseguir la igualtat de gènere i
apoderar totes les dones i nenes

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

6. Garantir la disponibilitat i una gestió
sostenible de l’aigua i el sanejament per
a totes les persones

13. Adoptar mesures urgents per a
combatre el canvi climàtic i els efectes
d’aquest

7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna
per a totes les persones

14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos
marins per al desenvolupament sostenible
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15. Protegir, restaurar i promoure l’ús
sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar
i revertir la degradació del sòl i aturar la
pèrdua de diversitat
16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar
accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces,
responsabñes i inclusives a tots els nivells
17. Enfortir els missatges per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial
per al Desenvolupament Sostenible

https://www.svc.cat/ajuntament/pam-2020-2023/

