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de l’IBIde l’IBIde l’IBIde l’IBIde l’IBI
La revisió del cadastre és un
dels temes més d’actualitat en

les darreres setmanes. Els
propietaris d’habitatges i finques
han rebut l’actualització feta per

la Gerència Regional del
Cadastre, òrgan depenent del

Ministeri d’Hisenda.
Per què s’ha fet la revisió

cadastral? Per arribar a un
equilibri raonable del pagament
dels serveis que es gaudeixen

equiparant el valor cadastral
amb la realitat del mercat.

Des de l’any 1984, data de la
darrera revisió, molts

propietaris, pel fet de no haver
actualitzat el cadastre, pagaven

per sota del que els tocava.
L’Ajuntament de Sant Vicenç és

conscient que la revisió
cadastral representa

reequilibrar la pressió fiscal
perquè tothom pagui segons

les seves propietats. És evident
que la revisió comportarà un

dispendi addicional de les
despeses domèstiques.

Amb la voluntat de reduir
l’impacte, l’Ajuntament ha

adoptat fórmules per
facilitar-ne el pagament.

La primera acció ha estat la
reducció de la quota líquida de

l’impost de béns immobles
d’1,048 a 0.89. Una altra de les
mesures presa és l’ajornament

progressiu fins a 10 anys de
l’actualització total del valor

cadastral. I per a les famílies
nombroses amb habitatges de

valor cadastral inferior als
37.250 euros, amb la voluntat
d’alleugerir la seva economia,

es contemplen  bonificacions
d’entre el 40 i el 90%  de l’IBI,

depenent del nivell d’ingressos
de la unitat familiar.

L’Ajuntament congela els
impostos i taxes pel 2010

Xiprer de Can Jordi

del terrenys) i les llicències d’obres
i obertures d’establiments.
Pel que fa a bonificacions, amb
l’objectiu de fomentar conductes
respectuoses amb el nostre
entorn i per a promoure la
protecció del medi ambient, s’han
introduït bonificacions en la taxa
per a la recollida d’escombraries i
altres residus urbans mitjançant
descomptes per l’ús de la
deixalleria mancomunada de
Sant Andreu de Llavaneres. Per
pal·liar els efectes de la revisió
cadastral,  també s’ha ampliat
del 40 al 60% la reducció que
s’aplica als valors cadastrals a
efectes de la determinació de la
base imposable de les plusvàlues.

Aquesta congelació significa una
retallada dels ingressos municipals.
En un exercici de responsabilitat,
l’equip de govern també proposarà
al Ple que quedin congelades les
percepcions econòmiques de
l’alcalde i els regidors i les
assignacions que reben els partits
polítics. Hi ha una causa fonamental
per a tot això. L’Ajuntament no pot
ser insolidari amb els ciutadans als
quals es deu i, un Ajuntament que
no té en compte que es troba davant
d’una crisi i ha de cenyir-se el
cinturó, no seria solidari. Ara,
l’objectiu és optimitzar els mitjans
amb els que compte l’Ajuntament
i buscar subvencions per part
d’altres administracions.

El plenari municipal del mes
d’octubre va acordar congelar els
impostos i taxes municipals per a
l’any 2010 com a eina de
col·laboració en temps de crisi com
els que s’estan vivint actualment.
Tot i les grans dificultats que els
ajuntaments pateixen amb l’actual
sistema de finançament, l’equip
de govern ha defugit prendre el
camí més fàcil –apujar els
impostos- perquè fer-ho va en
contra dels interessos dels veïns i
veïnes de Sant Vicenç de Montalt.
Així doncs, fruit d’ aquesta decisió,
la majoria dels impostos que
afecten a tots els veïns i veïnes del
municipi i que suposen un major
ingrés per al Consistori no han sofert
cap augment. A continuació en
citem alguns d’ells: l’IBI (Impost
dels Béns Immobles); l’Impost de
Vehicles; la taxa d’escombraries;
la taxa de guals; l’IAE (Impost
Activitat Econòmica); la plusvàlua
(Impost sobre l’increment del valor

Bonificacions per l’ús de la deixalleria mancomunada
De 0 a 2 utilitzacions anyals .....................................  0%
De 3 a 6 utilitzacions anyals .....................................  5%
De 7 a 10 utilitzacions anyals ...................................10%
D’11 a 14 utilitzacions anyals ................................... 15%
Més de 15 utilitzacions anyals .................................. 25%
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Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 29 d’octubre de 2009

  Aprovació de les Ordenances Fiscals pel 2010 (Majoria absoluta: 6 vots a favor i 5 en contra)

Les actes del plens municipals es poden consultar, un cop aprovades, al web municipal. Tots els plens
municipals es retransmeten en directe per l’emissora municipal Ràdio Santvi (107.4 FM)

Un Nadal d’oci i esports pels més menuts

Els carrers de San Vicenç, al Calendari SVM 2010

Les vacances de Nadal, com en
aquests darrers anys, tenen un
incentiu més per als més petits
gràcies a les Estades Esportives
i el Casal de Nadal que
organitzen les regidories
d’Esports i Joventut. Una
vegada més, els pares i mares
que no puguin tenir cura dels
seus fills durant les vacances
escolars, tenen al seu servei un
recurs d’atenció fet a mida de les
seves necessitats. Així doncs, els
dies 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de
desembre podran disposar de

les Estades i en el cas del Casal,
també els dies 4 i 5 de gener.
Al Casal, que es durà a terme
al CEIP Sant Jordi, es realitzaran
diferents activitats lúdico-
didàctiques adreçades a nens i
nenes de 3 a 10 anys, que
inclouen tallers, manualitats o
jocs de taula. L’horari del Casal
serà de 9 a 13h i de 15 a 17h.
Podeu fer les inscripcions fins
al 18 de desembre al Cau Jove
de 17 a 20.30h.
Per la seva banda, les Estades
Esportives ofereixen als nens i

nenes que cursen des de P5
i fins a 6è de Primària la
possibilitat de practicar una gran
varietat d’esports; es faran al
Pavelló Municipal Toni Sors i
l’horari serà de 9 a 14h. Les
inscripcions es poden fer fins al
18 de desembre al pavelló, de
dilluns a dijous de 15 a 18h.
Tant el Casal com les Estades
Esportives ofereixen serveis
complementaris d’acollida, de 8
a 9h, i de menjador. Trobareu
més informació i els fulls
d’inscripció a  www.svmontalt.cat
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A l’antiga Roma havia el costum
de convocar a la població cada
principi de mes per a anunciar
la data en què la Lluna entraria
en el seu primer quart. En llatí la
paraula calés significa ``cridar,
convocar´´, per aquest motiu al
primer dia del mes se li va dir
calendas, i calendarium a tot el
sistema d’organització del temps.
Des d’aleshores, els calendaris,
a més de servir per posar data
a fets de tota mena (històrics,
onomàstics, festius, etc.), també
s’han fet imprescindibles per
organitzar el nostre dia a dia,
molt marcat per costums i
obligacions.
En aquests sentit, l’Ajuntament de
Sant Vicenç torna a editar un
calendari dedicat al nostre poble,
amb fotografies de diferents
indrets, que il·lustraran els
mesos del nou any 2010, i
introduiran els actes programats
durant l’any, tant per les diferents

entitats i associacions de Sant
Vicenç com pel propi Ajuntament.
El calendari recull 13 fotografies
de les que es van presentar
a la segona edició del concurs
de  Fotografia  Montalt. Totes
les imatges parteixen d’una
temàtica comuna, els carrers de
Sant Vicenç, i totes ens conviden
a endinsar-nos en un escenari
i uns espais que jugaran amb
els nostres sentiments i
emocions. Cadascuna és, sens
dubte,  una proposta oberta a
la imaginació i al record, però
totes ens empenyen a sentir, a
reflexionar, a emocionar-nos i,
potser també, a descobrir
noves realitats.
Avui que no n’hi ha prou amb
una simple mirada. Ara que és
necessari una participació més
activa, per establir, així, una
relació que ens ajudi a  teixir un
poble que sigui percebut per
tots i cadascun de nosaltres com

a nostre, us convidem a fer
d’aquest calendari una eina
de consulta que us faciliti la
participació activa en tots
els actes programats.
Tanmateix, el calendari
d’enguany, que es distribuirà
gratuïtament a totes les llars de
Sant Vicenç, ens ha de servir
també per recordar i
homenatjar la figura d’un
santvicentí il·lustre, l’alpinista
Toni Sors, amb motiu de la
celebració del 25è aniversari de
la primera ascensió catalana i
la segona nacional al cim de
l’Everest. El 28 d’agost del 1985,
Toni Sors, Óscar Cadiach i
Carles Vallès, juntament amb els
xerpes Shambu Tamang, Ang
Karma i Narayan Shrestra, van
ser els primers catalans en
posar els peus al sostre del món,
convertint aquella jornada en
una fita històrica per a Sant
Vicenç i per a l’alpinisme català.
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Reproduïm la
il·lustració de la
postal de Nadal de
l’Ajuntament  de
Sant Vicenç
de Montalt
d’enguany, com a
obsequi per a tots
vosaltres en
aquestes dates
tan entranyables.
La imatge recull el
pessebre ombrejat
de la plaça de
l’Església, obra
dels Amics dels
Pessebres de
Sant Vicenç.

Un Nadal ben intens i carregat de propostes

L’alcalde, els regidors i les regidores i el personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt us desitgem Bon Nadal
i que l’any 2010 us sigui venturós

L’11 de desembre Sant Vicenç
de Montalt s’il·luminarà i,
d’aquesta manera, un any més
es donarà el tret de sortida a
una campanya de Nadal que
combinarà noves propostes
amb les més tradicionals. Els
avets, les ponsèties i les
garlandes també estaran
presents als carrers de la vila
des de començament de mes.
La programació festiva ja
està a punt: des del Caga Tió,
els pessebres, les exposicions,
i els concerts de nadales; fins la
festa  de Cap d’Any i la
Cavalcada de Reis.
El tret de sortida als actes
programats es donarà el
diumenge, dia 6, amb dues
propostes per als amants de la
tradició. La primera de les cites
és a les 12 del migdia al Museu
del Pessebre, on tindrà lloc la
inauguració d’una exposició
antològica dedicada als
escultors-figuraires Lluís i
Montserrat Carratalà. I en
acabat, el Casal de Cultura
acollirà una nova inauguració,
en aquest cas es tracta d’una
exposició sobre l’entranyable
figura del caganer, que recull una
col·lecció de 350 caganers.

Seguint amb les tradicions, serà
el dia 20 a les 6 de la tarda
quan els Amics dels Pessebres
presentin a la Sala 1 de l’antic
Casal d’Avis el Pessebre de
Sant Vicenç 2009 que enguany
du per títol ``Feinejant pel petit
Jesús´´, i està dedicat a la
memòria dels avantpassats,
tots ells gent d’ofici.
Els amants de la música
nadalenca tenen també
algunes cites imprescindibles,
com els dos concerts que
oferiran els alumnes de l’Escola
Municipal  de Música L’Oriola
el dia 19.  El primer, a càrrec
dels alumnes petits,  se celebrarà
a ¼ de 6 de la tarda a l’Auditori
de la plaça del Poble,  i el segon
a 2/4 de 7 de la tarda a l’Església
de Sant Vicenç amb els alumnes
mitjans i grans.  I més música de
la mà i les veus dels alumnes
dels CEIPs Sant Jordi i Sot del
Camp, que interpretaran les
seves nadales al Centre Cívic
els dies 21 i 22 de desembre,
respectivament.
El dia 25 a les 12 del migdia,
els menuts de casa tenen una
cita inajornable pe anar a
despertar el Tió i fer-lo cagar
a la plaça del Poble.

I per celebrar el Cap d’Any, un
cop més, us esperem a l’Envelat.
Serà allà, on es donarà la
benvinguda al 2010 amb raïm,
cava, cotilló, pastes i molta
música. Tampoc no hi faltarà, és
clar, la celebració de l’arribada
de Ses Majestats els Reis
d’Orient. Les festes de Nadal es
tancaran amb la Cavalcada de
Reis que s’iniciarà al Camí del
Padró per acabar al pàrquing
de l’Església; la cita és el dia 5
de gener, a les 6 de la tarda.
Però, dies abans, els Patges
Reials ens faran una visita per
recollir les cartes de tots els nens
i nenes de la vila. En aquesta
ocasió, el punt de trobada és el
local veïnal del carrer
Mediterrani el dia 2 de gener de
6 de la tarda a 8 del vespre.
Completen el programa de
festes l’espectacle infanti ``Un
Nadal a Lapònia´´ que es durà
a terme el dia 19 a les 6 de la
tarda al Centre Cívic; la
tradicional Missa del Gall del dia
24; el partit de futbol de
superveterans que es disputarà
al Camp Municipal de Futbol el
dia 26; passis del Pessebre de
Sant Vicenç i les tradicionals
exposicions pessebristes.
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NOTÍCIES
BREUS

    La Regidoria de Noves
Tecnologies organitza dos
nous seminaris gratuïts
dedicats a l’ús d’internet i del
correu electrònic, que es
duran a terme els dies 11 i
18 de desembre,
respectivament, de 4 de la
tarda a 10 del vespre, al
Telecentre. Us hi podeu
inscriure mitjançant una
trucada al 93 791 07 09
(tardes) o bé al 93 791 05 11
(matins).

    Fins a l’11 de gener us
podeu inscriure a
l’Ajuntament per participar a
la 3a Baixada de Carretons
de Sant Vicenç, que se
celebrarà el proper 23 de
gener, durant la Festa Major
d’Hivern 2010.
Trobareu tota la informació a:
www.svmontalt.cat

    A petició del veïnat,
l’Ajuntament ha instal·lat dos
passos elevats
(desceleradors) al carrer
Mestral per tal de garantir la
seguretat dels vianants.

    Un cop enllestides les
obres, el passat 20 de
novembre es va obrir al
trànsit rodat el vial del Sot
del Camp que connecta el
Camí del Padró amb la
carretera de Sant Vicenç.

    L’atur a Sant Vicenç va
pujar a l’octubre en 3 persones.
En concret un 1,12% que
suposa mantenir la vila per sota
del llindar del 10%. En total,
270 persones estan
desocupades. Sant Vicenç,
amb un 9,57%, segueix tenint
un índex de desocupació
inferior al de la comarca, que
se situa en el 15%.

  Calendari del Contribuent 2010
Per a la vostra informació, la Regidoria de Gestió Econòmica us
informa del calendari fiscal per a l’exercici 2010 a efectes del
cobrament en període voluntari dels padrons fiscals que es detallen
en els termes següents:

  Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
    De l’1 de febrer de 2010 a l’1 d’abril de 2010

  Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats)
    De l’1 d’abril de 2010 al 3 de juny de 2010

  Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials
    De l’1 d’abril de 2010 al 3 de juny de 2010

  Taxa per Recollida d’Escombraries
    De l’1 d’abril de 2010 al 3 de juny de 2010

  Taxa per Recollida d’Escombraries Comercials
    De l’1 d’abril de 2010 al 3 de juny de 2010

  Taxa per Servei de Clavegueram
    De l’1 d’abril de 2010 al 3 de juny de 2010

  Taxa per Manteniment de Cementiri Municipal
    De l’1 d’abril de 2010 al 3 de juny de 2010

  Taxa per Entrada de Vehicles-Guals
    De l’1 d’abril de 2010 al 3 de juny de 2010

  Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats)
    1a fracció: l’1 de juny  de 2010
    2a fracció: el 2 de novembre de 2010

  Impost sobre Activitats Econòmiques
    Del 3 de setembre de 2010 al 4 de novembre de 2010

  Impost sobre Béns Immobles Rústics
    Del 3 de setembre de 2010 al 4 de novembre de 2010

La Diputació de Barcelona
ha dut a terme tres estudis
d’instal·lació semafòrica, que
li ha demanat l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt,
mitjançant diverses
entrevistes mantingudes per
l’alcalde, Miquel Àngel
Martínez i Camarasa amb
Anna Hernández,
presidenta de l’Àrea
d’Infrastructures, Urbanisme
i Habitatge de la Diputació
de Barcelona.
La petició del consistori

tenia com a objectiu millorar
la seguretat dels vianants a
tres cruïlles del municipi, on
els vehicles agafen velocitats
que sobrepassen els límits
establers, la qual cosa
representa un perill per a
les persones que hi transiten
per aquests punts de
confluència, entre dues
carreteres comarcals que
creuen el municipi i tres vies
urbanes, que suporten un
intens trànsit rodat.
Els estudis proposen la

instal·lació de tres semàfors
amb prioritat de demanda
per a vianants a les cruïlles
afectades per augmentar la
seva seguretat.
Les actuacions derivades
dels estudis es van iniciar a
finals del passat mes
d’octubre, i s’estan duent a
terme a les travesseres de la
carretera de Cornellà a
Fogars amb el carrer Major
(Can Cinto), i de l’avinguda
Montaltnou amb els carrer
Mestral i Joan Miró.




