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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Cientos de personas se manifiestan por la libertad de
Oriol Junqueras
Febrero
El Ayuntamiento reclama a la Generalitat la deuda de
las guarderías
Marzo
Los versos conquistan Sant Vicenç dels Horts en el día
mundial de la poesía
Abril
El PSC local impulsa el Premio Carme Chacón
Sant Vicenç dará trabajo a una veintena de personas
con un innovador programa de orientación laboral
Mayo
Junio
Cementos Molins desmonta sus hornos de Sant Vicenç
Violento atraco en el McDonald’s de Sant Vicenç dels
Horts
Julio
Una plataforma sobre el Llobregat conecta Molins y
Sant Feliu con Sant Vicenç

Agosto
Septiembre
Sant Vicenç viaja a Estonia para explicar sus procesos
participativos
Octubre
Sant Vicenç acoge el festival ‘Pallassos per la llibertat’
El arte urbano de 12+1 se extiende hasta Sant Vicenç
Los vecinos pagarán lo mismo en transporte que los
de la primera corona metropolitana
Noviembre
Diciembre

S. VICENÇ DELS HORTS, EN CIFRAS

E

n los últimos 8 años St Vicenç dels Horts ha logrado reducir su importe y ratio de deuda de forma constante. En el último año se registraba un
importe de 2,9 millones € y un ratio del 9%.
En cuestión de pago a proveedores, el municipio
observa datos muy positivos con un periodo medio de
pago por debajo del periodo legal desde hace más de 4
años. En el primer trimestre de 2018 este se encuentra
6 días. El importe pendiente de pago también es relativamente bajo, estando actualmente sobre los 800.000 €.
Vivienda y urbanismo se ha convertido en 2017 en
la principal inversión del municipio, pasando de 3,09
millones € a 4,62 millones € y dejando en segundo lugar
el Bienestar comunitario, con 4,05 millones €. Por otra
parte la inversión en deuda pública se ha reducido por
150.000 €.

B C N C O N T E N T FA C T O RY

/ 177

Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Sant Vicenç dels Horts

BALANÇ DE MANDAT
Respon Maite Aymerich, alcaldessa (ERC)

“Estem redactant el projecte
per a la nova Escola Bressol
El Petit Mamut”

ENQUESTA OPOSICIÓ Sense resposta del PSC
EL LLOBREGAT s’ha posat en contacte amb el
principal grup de l’oposició al Ple en reiterades ocasions
des de l’estiu i no ha rebut cap resposta a la nostra
petició per respondre l’enquesta.

-Quins han estat els principals projectes que s’han portat a terme durant aquesta legislatura?

- Finalització de les obres del nou Complex Esportiu
Municipal Montserrat Canals.
- Museïtzació del Molí dels Frares.
- Construcció d’un parc (fet) i un centre cívic (obra
en marxa), a partir d’un procés participatiu, en l’espai
ocupat per l’antiga escola Joan Juncadella. Aquesta va
ser enderrocada pel govern socialista.
- Urbanització dels carrers Fundadors, Bruc, Pío Baroja i Walt Disney, al barri de Sant Antoni.
- Renovació del clavegueram del carrer Albacete i
carrer E, al barri de Sant Josep.
- Construcció d’un gual inundable al riu Llobregat.
- Reforma del pavelló municipal de Sant Josep per
complir amb la normativa de seguretat.
- Acord amb els propietaris de terrenys qualificats
com a zona verda per la seva cessió a l’Ajuntament. Sense acord, l’Ajuntament hagués hagut d’expropiar aquests
terrenys en cas que els propietaris ho demanessin.
- Habilitació de pisos compartits d’emergència social.
Passa a la pàgina següent
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Ve de la pàgina anterior

BALANÇ DE MANDAT
- Pressupostos participats als barris de La Vinyala i Can Ros-Serral. S’han assignat 200.000€ en cada
cas pels projectes socials i comunitaris que decidissin
els veïns. Vot 100% electrònic que ha obtingut premis
i reconeixements de diverses institucions. Actualment
desenvolupant els projectes guanyadors en ambdós processos participatius.
- Creació del Pla Comunitari del barri de Sant Josep.
- Aplicació de la tarifació social a les escoles bressol
municipals.
- Replantejament de la xarxa del bus urbà (2017).
Més freqüència, més puntualitat i bitlletatge en augment.
- Més de mig miler de llocs de treball creats per
l’Ajuntament directa o indirectament, ja sigui per bor-

ses de treball, plans d’ocupació, ajuts a la contractació a
empreses locals, ajuts a autònoms, etc.
-Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi en el que queda abans de les municipals de l’any
que ve?
- Finalització de les obres de reforma de l’edifici
històric de Can Comamala
- 3a fase d’urbanització de la carretera BV-2005, al
seu pas pel barri de Sant Antoni
- Nova ‘Cruyff Court’ al barri de Sant Josep, que
portarà el nom de Ronald Koeman
- Reurbanització del carrer Jaca, al barri de la Guàrdia
- Construcció del Centre Cívic de La Guàrdia, a la
Plaça de la Pau.
- Renovació de la gespa artificial del camp de futbol
de La Guàrdia.
- Nova tongada d’habitatges compartits d’emergència social.
- Urbanització del carrer Claverol, entre els carrers
Sant Vicenç i Abadessa Reverter, per tal de donar continuïtat al passeig i crear una zona de ‘workout’.

- Trasllat del mercat setmanal. Hi ha una situació de
provisionalitat de fa 20 anys i una denúncia al Síndic de
Greuges que ens obliga a actuar per evitar les molèsties
al veïnat.
- Campanya de dinamització dels eixos comercials,
sobretot a Vila Vella. Campanya específica adreçada als
locals buits.
-Què quedarà sense fer-se?

- Construcció d’un parc al terreny del Molí dels Frares. Ja s’ha fet un pressupost participatiu per definir el
projecte.
- Construcció de la residència de la gent gran municipal. Actualment redactant el projecte i negociant
el nombre de places públiques amb el departament de
Treball.
- Construcció de la nova Escola Bressol El Petit Mamut. Redactant el projecte.
-Repeteix com a candidata?

Sí.

