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Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

El diputat d’Esports, Josep Salom, va visitar el
passat mes de gener Sant Vicenç per tal de conèixer
les seves instal·lacions esportives. Salom, que va
ser rebut per l’alcalde, Miquel Àngel Martínez i
Camarasa, i el regidor d’Esports, Robert Subirón,
va signar el llibre d’honor de la vila, abans de iniciar
la visita que començà a les obres del nou complex
d’equipaments de Can Boada.
En aquest punt, el diputat va poder conèixer "in situ"
l’espai que acollirà l’edifici, destinat íntegrament a
usos esportius, formatius i socioculturals. El nou
equipament, que ja es troba en una fase molt
avançada de construcció, contindrà una piscina
coberta de 25x12,5m; una zona d’aigües de
12,5x5m, amb sortidors d’aigua a pressió; sauna;
vestidors; àrea de recepció; dues aules polivalents;
4 sales destinades a gimnàs i 4 pistes de padel.
Salom va mostrar el seu interès en el projecte i es
va congratular perquè, en l’actual situació de crisi
que dificulta qualsevol tipus d’inversió pública, l’equip
de govern ha aconseguit ampliar el parc
d'instal·lacions esportives del municipi i que, en breu,
els santvicentins puguin gaudir d’aquest nou complex
esportiu a cost zero per l’Ajuntament, ja que la seva
construcció i gestió va a compte de capital privat.
Josep Salom, que va estar acompanyat del
coordinador del Servei d’Esports, Daniel Laga, i del
tècnic assessor, Ton Tobeña, va continuar la visita a

les diferents instal·lacions esportives de la vila: Piscina
Municipal, Pavelló Municipal Toni Sors i pista annexa,
Seu d'Entitats Esportives, Pistes Municipals de
Petanca, Camp Municipal de Futbol i Pista Municipal
d’Skate, i es va mostrar atent a les peticions que se li
van fer des del consistori santvicentí en relació a la
necessitat de realitzar-hi un seguit d’intervencions.
En aquest sentit, l’alcalde va poder explicar-li amb
detall la inversió en equipaments i serveis esportius
realitzada fins ara i com es planteja el futur d’aquest
àmbit a la localitat, mostrant-li el projectes que
l’equip de govern té en aquests moments sobre la
taula, la urbanització i adequació del parc de la riera
del Gorg, on s’hi ubicarà un bicicross, i la construcció
d’un carril bici que permetrà als usuaris accedir-hi
amb seguretat en bicicleta, i la construcció dels
vestidors de la Piscina Municipal.
L'alcalde s’ha mostrat satisfet d’aquesta visita de
la que espera obtenir recolzament econòmic per
tirar endavant uns projectes que permetran
incrementar els equipaments esportius del municipi
i encabir l’augment de pràctica esportiva que hi ha
al poble, gràcies al gran treball que fan els clubs.
Aquestes trobades institucionals tenen una gran
importància perquè permeten als representants
municipals explicar de primera mà la realitat de la
població i als delegats supramunicipals copsar sobre
el terreny la feina que es fa i les necessitats reals.

L'alcalde va aprofitar la visita del diputat per manifestar les necessitats que té el municipi.El mercat municipal
dels dijous, aquest

mes de febrer , tornarà
al seu emplaçament

habitual a
la plaça del Poble.
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Analitzades les dades
de la recollida de residus
municipals de l’any 2012,

i fent un balanç general,
els resultats assolits

denoten una tendència
positiva. Principalment,
pel que fa a la reducció

de la generació de residus
per càpita -quilograms de
residus que genera cada

habitant al dia- que se
situa en un valor estimat

d’un 1,67 kg/hab/dia
i a l’increment de gairebé

el 2 % registrat en la
recollida selectiva de la

fracció d’orgànica en
detriment de la fracció de

resta , que ha suposat
una reducció de prop

d’un 3% respecte a
l’exercici anterior .

Sant Vicenç avança per bon camí en la recollida selectiva
Durant el 2012, Sant Vicenç de Montalt ha millorat els seus resultats, reduint la generació de residus per càpita i

disminuint la fracció de resta en benefici de la fracció d’orgànica.

Aquests resultats, però, no han repercutit en valors positius sobre la recollida selectiva de les fraccions valoritzables de vidre,
envasos, paper i cartró, que s’han mantingut en nivells força estables i relativament baixos durant exercicis anteriors. En 2012,

el valor d'aquest tipus de residus es va situar en un  20 %, la qual cosa representa un 0,53 %  per sobre de l’any 201 1.

La millora dels resultats en la recollida selectiva repercutirà positivament en la butxaca
dels santvicentins i les santvicentines durant l’exercici 2013

     L’Ajunt ament és plenament conscient que sense la p articip ació i
              implicació de la ciutadania en la gestió activa dels residus municipals, no es pot

avançar positivament per assolir nous objectius i millores ambientals. En aquest sentit, l’Ajuntament ha
volgut repercutir directament els beneficis dels resultats obtinguts sobre els santvicentins i les santvicentines i

per al 2013, no ha aplicat cap increment en la taxa d’escombraries que, com la resta d’impostos i
taxes s’ha mantingut congelada.

La congelació de la taxa d’escombraries ha estat possible, d’una banda, a la col·laboració ciutadana, que recicla correctament
els residus, la qual cosa ha contribuït a generar uns ingressos en concepte de retorn de cànon de les fraccions del vidre,

envasos, paper i orgànica, i d’una altra banda, a l’estalvi dels costos que implica la reducció de la generació dels residus i  la
reducció de  la fracció de resta que va a parar a la incineradora dels residus no reciclats.

Tot aixó, sumat a la bona gestió global dels recursos municipals, ha fet possible que l'Ajuntament hagi congelat les taxes i
impostos i que es continuïn aplicant  bonificacions directes en la taxa d’escombraries als usuaris de la deixalleria fixa i mòbil i

les persones que practiquen el compostatge casolà, com a mesura preventiva de la generació de residus orgànics.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L'Ajunt ament de Sant V icenç impulsa programes de col·laboració social
La col·laboració social és una de les mesures de foment
de l’ocupació que la Regidoria de Promoció Econòmica
impulsa, mitjançant el servei Local d’Ocupació, per  donar
suport a persones en procés de recerca de feina.
Aquest programa fa possible que les administracions
públiques puguin disposar de forma temporal de
persones desocupades i perceptores de prestacions
per desocupació per a la realització d’obres i serveis
d’interès general. Els requisits que compleixen el
programes de col·laboració social són:

 Han de ser d’utilitat social i redundar en benefici
     de la comunitat.

 La durada màxima del treball ha de ser la que li
     manqui al treballador per percebre en la prestació o
     subsidi per desocupació que se li ha reconegut.

 No haurà de suposar un canvi de residència habitual
     per a la persona.

 El lloc de treball haurà de coincidir amb les aptituds
     físiques i professionals de la persona.
En aquests moments i fins al proper mes d’abril, un
total de dues persones estan formant part d’aquest
programa, realitzant tasques de manteniment  i
condicionament de mobiliari urbà i de digitalització de
l’Arxiu Municipal.
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El Ple ordinari de desembre

febrer 2013

El Ple ordinari del mes de desembre es va celebrar el dijous dia 20, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, i s’hi van
tractar els punts següents:

La tribuna política de Sant Vicenç

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per
     a la compra agregada de gas natural: s'aprova per unanimitat.

  Aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005
     de mesures de prevenció d'incendis forestals en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt: s'aprova per majoria absoluta .

L’Ajuntament de Sant V icenç de Montalt  no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses per
les diferents forces amb representació municipal a l’espai "La tribuna política de Sant Vicenç".

Joan Cañada inaugura les obres d'arranjament de la plaça del Poble

El director general d’Administració Local, Joan
Cañada, va inaugurar el passat 22 de gener,
coincidint amb la celebració dels actes centrals
de la Festa Major de Sant Vicenç, les obres
d’arranjament de la plaça del Poble. Va estar
acompanyat per l’alcalde del municipi, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, el delegat
territorial del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba, i la senadora, Montserrat Candini.
La remodelació de la plaça del Poble forma
part de l’actuació global, impulsada
per l’Ajuntament per revitalitzar i millorar el
Nucli Històric. Amb una inversió global de prop

San Vicenç

de Montalt

Esquerra+Entesa
sempre hem defensat
un model de butlletí obert
a tots els ciutadans i
Entitats, contraris a la
utilització partidista d’un
mitjà públic (que paguem
tots els santvicentins) per
convertir-lo en una tribuna
de partits o en un aparell
propagandístic de
l’alcalde, sense respectar
els criteris d’objectivitat
i rigor informatiu.
Aquest no és el lloc.
Per això ens neguem a
utilitzar aquest espai.
Per a més informació
podeu entrar al nostre bloc:
http://www.svmesquerra.com

amag

Volem transmetre a
tots els voluntaris de
la Cavalcada de Reis,
les nostres més
sinceres felicitacions i
el reconeixement al
magnífic treball que
venent realitzant any
rere any, de forma
desinteressada, per
portar a la nostra vila i
als més menuts, la
màgia i la il·lusió en
la nit més esperada.
Per molts són
anònims, però ens fan
sentir afortunats no
tan sols pel seu treball
sinó per la seva
qualitat humana.

En el Ple d'octubre, i
responent una pregunta
de 9 SV, l'alcalde va
afirmar que la
urbanització
Supermaresme estava
recepcionada i que per
tant era municipal. Des
de 9 SV varem sol·licitar
que ho certifiqués per
escrit, però després de
dos mesos i mig
encara no tenim
resposta. Pel bé de les
arques municipals
esperem que s'hagi
equivocat i que rectifiqui
públicament. Us
mantindrem informats a
www.nousv.com

Enguany, els
santvicentins/es hem
gaudit de la Festa Major
del nostre poble.
El PSC sempre està al
costat de les entitats,
participant i gaudint
activament de totes les
activitats dels geganters,
puntaires, orfeó, pintura,
patchwork.
La participació més
significativa és la del
company Pedro Curado
amb els Geganters,
essent la 1a vegada que
un invident participa en
un ball d'aquestes
característiques.
Bones Festes.

Des de les passades
eleccions municipals
de 2011, el nostre
Ajuntament gaudeix de
l’estabilitat necessària
per afrontar la crisi que
ens sacseja des de fa
uns anys, amb un
govern municipal fort,
estable i seriós,
encapçalat per CiU.
D’una manera ben
diferent, afronta
aquesta legislatura 9 SV,
una oposició més
preocupada en intentar
erosionar el govern i
l’alcalde i en treure
rèdits electorals, que en
fer avançar el municipi.

  Proposta d'acord, consensuada per CiU, 9 SV, PSC i Esquerra-Entesa, en defensa del model d'escola catalana: s'aprova per majoria
     absolut a, amb 12 vots a favor de CiU, 9 SV, PSC i Esquerra-Entesa, i l'abstenció del PP.

  Proposta d'acord de no disponibilitat amb la finalitat d'inmobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l'abonament
     de les pagues extraordinàries i, si s'escau, l'afectació d'aquests crèdits a la realització d'aportacions a plans de pensions o
     contractes d'assegurances col·lectius: s'aprova per unanimitat, per imperatiu legal.

  Aprovació del Pressupost i de la Plantilla de Personal per a l'exercici 2013:  s'aprova per majoria absolut a,  amb 8 vots a
     favor, de CiU, PSC i PP, i 5 vots en contra, de 9 SV i Esquerra-Entesa.

  Aprovació de l'Agenda de Participació per a l'any 2013: s'aprova per unanimit at.

  Proposta d'acord, presentada per 9 SV, per declarar Sant Vicenç de Montalt poble lliure de circs amb animals: s'aprova per unanimit at,

d'1,5 milions d’euros, consisteix en diverses
actuacions, destinades a regenerar el centre
històric de la vila, com la urbanització i
pavimentació de diversos carrers, la renovació
d’una part de la xarxa d’aigua, l’enllumenat
públic i el mobiliari urbà o la recuperació
de fonts ornamentals. Actuacions que s’han
dut a terme en els darrers cinc anys.
Amb les obres d’arranjament inaugurades,
la plaça del Poble esdevé el millor escenari
per acollir tot tipus d’activitats i  també
configura un nou espai d’esbarjo, de relació
i intercanvi cultural del nucli urbà.

Aquesta actuació forma part del projecte
de revitalització i millora del Nucli Històric ,

en el qual l’Ajuntament porta invertits
prop d’1,5 milions d’euros.
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Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Els serveis bàsics, la priorit at del pressupost 2013

Voldria que aquesta columna
fos una oportunitat per als
ciutadans/es de conèixer
quines són les idees i
propostes de l'Ajuntament
per a Sant Vicenç.
Més enllà de l’anàlisi concreta
que s’ha de fer sobre les
accions del govern, crec que és
bo conèixer quin és el model,
de quin Sant Vicenç parlem i per
quin Sant Vicenç treballem.
Perquè governar és la suma
d’unes accions encaminades
cap a un idea de poble.
Sant Vicenç no ha de renunciar a
tenir i a fer realitat els seus
somnis. Sant Vicenç pot i
ha de tenir ambició.
Sant Vicenç ha de somiar i el
govern municipal ha de treballar
per fer possibles aquests anhels.
Somiar i fer realitat un Nucli
Històric carregat de vida cívica,
cultural i comercial.
Somiar i fer realitat una façana
marítima sense fractures per
l’autopista, amb espais públics i
equipaments de qualitat i amb
una platja cuidada.
Tenir un poble que conservi el
gust per la proximitat,
pel passeig tranquil,
per un urbanisme a escala
humana, per un respecte al
nostre patrimoni i
a les nostres tradicions.
Molts d’aquests anhels, que són
avui una realitat viva, han estat
una part del nostre treball diari,
del nostre esforç com a govern.
Estem plenament convençuts
de la necessitat manifesta
de moltes de les accions
de millora que s’han emprés en
els darrers anys.
Millores que en molts casos
havien estat llargament
reclamades i que finalment
s’han fet realitat.
Des del meu punt de vista, Sant
Vicenç ha avançat en aquests
darrers temps.
I més ho farà en el futur.

El govern municipal (CiU i PSC) de Sant Vicenç de
Montalt presenta per al 2013 uns pressupostos que
tenen com a objectiu principal l'estalvi econòmic.

Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament està fent un
esforç continuat per evitar el dèficit i per mantenir
l’equilibri financer dels comptes municipals, de
manera que es pugui assegurar la continuïtat i nivell
dels serveis bàsics que garanteixen la qualitat de
vida dels santvicentins i les santvicentines.

En aquest sentit, el govern santvicentí manté com a prioritats els serveis socials, el
desenvolupament econòmic, la seguretat i el manteniment de la via pública.
Un anys més, doncs, el pressupost municipal es planteja com un pressupost de contenció, que
té com a objectiu mantenir el bon estat de la hisenda municipal santvicentina; per a la qual cosa
es fa necessari mantenir l’esforç màxim d’estalvi i l’austeritat en la despesa municipal.

A grans trets, els comptes 2013 es resumeixen en les següents dades:

 El pressupost serà de 7.154.147 euros; es redueix  un 4,48 % respecte a l’any anterior.
 La despesa en personal es rebaixa un 1,26 %.
 La resta de la despesa corrent s’incrementa un 3,02 %
 Les despeses financeres registren una reducció del 26,6 %
 El deute municipal es rebaixa un 7%.
 Creix un 6,29 % la despessa en programes de seguretat ciutadana i mobilitat.
 Augmenten en un 2 % les partides destinades a benestar comunitari.
 S'incrementa en un 6% la despessa en programes de serveis socials.
 S'incrementen en un 4,29 % les partides destinades a foment del comerç, turisme i petites i

    mitjanes empreses

Els ingressos augmenten lleugerament, en un 1,72 %, com a resultat de l'increment previst en
l'Impost de Béns Immobles, fruït de l'augment del número d'habitatges.
S’incrementen també en un 1,03 % els ingressos derivats de les transferències corrents. En
aquest sentit, paga la pena destacar la forta caiguda en les transferències de la Generalitat de
Catalunya (-20 %), descens que s’ha compensat amb l’ajust de la participació en els tributs de
l’Estat i, sobre tot, amb l’ajut extraordinari del Programa de Suport a la Solvència Financera Local i de
Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals, atorgat per la Diputació de Barcelona.
Finalment, augmenten en un 5,44 % els ingressos patrimonials, com a resultat del rendiment
dels dipòsits i la concessió d’aigües a l’empresa SOREA.
La resta d’ingressos derivats d’impostos i taxes es mantenen relativament estables, com a
conseqüència de la congelació general de les ordenances fiscals, tret dels ingressos derivats de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres que disminueix per tercer any consecutiu, de
180.000 euros a 120.000 euros (33 %).

Pel que fa a inversions, la despesa serà de 457.461 euros i es destinarà prioritàriament a la
millora del municipi i els equipaments i serveis que ofereix l’Ajuntament..
Les principals actuacions que es faran són:

 Urbanització vies públiques: 45.000 euros
 Pavimentació carrers: 77.521 euros
 Adquisició contenidors : 35.000 euros
 Renovació quadres d’enllumenat públic: 45.000 euros
 Adquisició de mobiliari urbà per als carrers, parcs i platges, rètols i marquesines:  66.235 euros
 Adequació dels centres mèdics i adquisició de material: 6.500 euros
 Adequació del centres educatius i adquisició de material: 26.000 euros
 Millora dels equipaments esportius i adquisició de material: 14.600 euros
 Adquisició material per a la brigada i la policia: 13.000 euros
 Renovació semàfors: 15.000 euros
 Enllumenat del parc dels Germans Gabrielistres: 13.841 euros
 Urbanització i adequació del parc de la riera del Gorg (Bicicross): 63.263 euros

A aquestes inversions s’hi afegeixen diversos projectes que s’intentaran finançar a través d’ajuts
d’altres administracions

La despesa de personal es redueix, d’acord amb les restriccions establertes per la legislació
estatal, amb l’objectiu afegit de prosseguir amb la tasca de reorganització i eficiència que s’ha
anat implementant durant els darrers anys.
La despesa corrent en béns i serveis és l’únic capítol que experimenta un augment respecte al 2012 (3,2 %),
motivat per la repercussió de l’augment de l’IPC en els preus i per l’absorció de l’increment general de l’IVA.


