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L’Ajuntament regula l’aparcament

Carrer Costa Brava

Més facilitat per aparcar a
prop de casa, menys
cotxes buscant un lloc per
estacionar, menys
proliferació de cotxes
abandonats, un espai públic
més ordenat… Aquestes
són algunes de les
intencions amb què
l’Ajuntament anuncia la
implantació de les Zones
Blaves i les Zones Verdes.
L’increment continu de la
circulació de vehicles a la
població ha provocat la
insuficiència d’oferta en el
nombre de places
d’aparcament disponibles
en algunes zones de la
localitat. D’aquí, la necessitat
de regular l’aparcament en
superfície i de donar
prioritat als residents.
Sant Vicenç tindrà, a partir
de l’1 de maig, un sistema
de regulació de
l’estacionament en
superfície que prioritzarà la
reserva d’espai per als
vehicles dels residents.
La conversió de
places que fins ara eren
d’estacionament lliure al
carrer en places regulades
serà gratuïta per als veïns
residents (excepte al Ps.
Marquès Casa Riera entre
l’1 de maig i el 31 d’octubre)
i serà de pagament per als
cotxes dels no residents.
El nou sistema té la intenció
de beneficiar els residents
autoritzats, ja que les
conseqüències lògiques de
la seva aplicació haurien de
ser més possibilitats de
trobar aparcament a prop
de casa i la dinamització del
comerç local.

El proper 1 de maig entrarà en
vigor el nou Servei Públic
d’estacionament en determinades
zones de la via pública, sota
control horari limitat. Hi haurà
dos tipus de zones: les  Blaves i
les Verdes. El servei es prestarà,
en ambdues zones tot l’any, tots
els dies de la setmana de 9 a
14h i de 16 a 20h.
També hi haurà dos tipus de
distintius per a residents
autoritzats: els blaus i els verds.
Els distintius es lliuraran a les
dependències de la Policia Local
(Av. Països Catalans, 1) a partir
del 2 de febrer, de dilluns a
divendres de 9 a 14h.  A l’hora
de recollir-los caldrà aportar el
DNI, carnet de conduir,
passaport o tarja de residència i
la documentació acreditativa
que s’escaigui, segons el cas:
rebut de l’Impost de vehicles,
rebut d’IBI, etc.
Els distintius no són acumulables,
per tant l’obtenció d’un
determinat  tipus de distintiu
n’exclourà la possibilitat
d’obtenir-ne qualsevol altre.

Distintiu Blau: permetrà l’estacionament  gratuït a totes les Zones
Verdes i Blaves del municipi, amb excepció del Ps. Marquès Casa
Riera entre l’1 de maig i el 31 d’octubre. Es lliurarà en els següents
supòsits:

 Vehicles que abonin l’IVTM a Sant Vicenç de Montalt
 Vehicles de persones que realitzin alguna activitat professional

   radicada al municipi: 1 per activitat (Caldrà fer la sol·licitud per
   escrit a l’Ajuntament)

 Vehicles de rènting utilitzats per empadronats al municipi
 Vehicles d’empresa utilitzats per empadronats al municipi
 Vehicles que no abonin l’IVTM a Sant Vicenç però que acreditin

    la  sol·licitud de canvi  de domiciliació per a l’exercici fiscal següent

 Ps. Marquès Casa Riera:
    de pagament també per
    als residents entre l’1/05
     i el 31/10

 Plaça de l’Església
 Plaça del Poble
 Carrer Sant Antoni
 Carrer Costa Brava,

    entre els locals 2 al 16 i
    entre els números 1a l’11

 Carrer Costa Daurada,
    entre els locals 49 al 64 i
    entre els números 4 al 10
    i 5 al 17.

 Carrer Mediterrani
 Pàrquing del C/ Ginesta

Zones Verdes: sense
pagament i reservades  a
 residents amb distintiu blau

o verd
 Pàrquing del C/ de la Pau
 Carrer Josep Brunet
 Carrer Pica d’Estats
 Riera de Torrentbó
 Carrer de Can Rams, entre

    la Riera del Gorg i el Camí
    de la Puntaire

Distintiu Verd: permetrà l’estacionament gratuït a totes les Zones
Verdes del municipi i, entre l’1 de novembre i el 30 d’abril, també a
la Zona Blava del Ps. Marquès Casa Riera. Es lliurarà en el següent
supòsit:
 Vehicles de persones titulars d’algun bé immoble al municipi

Zones Blaves: de
pagament, excepte per als
residents amb distintiu blau

Els distintitius de Resident Autoritzat 2009 es lliuraran a partir del 2 de febrer

Els distintius 2009 s’hauran d’enganxar en un lloc ben visible del
parabrisa del cotxe.

Plaça de l’Església
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Nou govern de CiU i AxSV
Després d’un any i mig de pacte
de govern entre CiU, ERC i
AxSV, els dos regidors
d’Esquerra de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt, Pere
Orts i David Pons, van
anunciar, en el ple celebrat el
passat 29 de desembre, que
abandonaven el pacte. Un cop
es va produir el trencament del
tripartit va caldre repartir les
àrees que els regidors
republicans havien deixat
vacants  i redistribuir la resta de
carteres, així com les tinences
d’alcaldia entre el sis regidors
que formen el nou govern en
minoria.
L’alcalde, Miquel Àngel Martínez
i Camarasa, va explicar durant
el ple en el qual van formalitzar

la renúncia els dos regidors
d´Esquerra que ‘’la relació amb
els socis de govern havia estat
sempre d’entesa i que mai no
hi havia hagut crispació’’.
L’alcalde també va puntualitzar
que ‘’l’acció de govern no  es
veurà aturada per la marxa dels
2 regidors d’ERC, ja que el nou
govern en minoria continuarà
treballant amb dedicació,
tenacitat i perseverança’’ i va
fer una crida als grups de
l’oposició, que ara formen PSC,
amb tres regidors; ERC, amb
dos; i Anem i PP, amb  un regidor
cadascun, per demanar-los
responsabilitat, implicació i
compromís per consensuar i
tirar endavant els projectes que
necessita el municipi.

El nou cartipàs municipal ha quedat de la següent manera:
 Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CiU): Alcalde, regidor de Comunicació, Gestió Econòmica i Governació.
 Lluïsa Grimal i Colomé (CiU): 1a tinent d’alcalde, regidora d’Educació, Salut Pública i Consum.
 Amadeu Clofent i Rosique (AxSV): 2n tinent d’alcalde, regidor de Cultura, Promoció Econòmica, Comerç i

   Turisme, Participació Ciutadana i Mobilitat.
 Miquel Pujol i Ramon (CiU): 3r tinent d’alcalde, regidor d’Esports, Benestar Social i Obres i Serveis.
 Enric Miralles i Torres (CiU): 4rt tinent d’alcalde, regidor de Noves Tecnologies i Urbanisme
 Fina Navarro i Nicolàs (CiU): Regidora de Joventut i Medi Ambient

El nou govern està format per 5 regidors de CiU i 1 d’AxSV

Prop d’un milió d’euros per a fer obra pública
Els 932.197 euros del Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL)
que li corresponen a Sant Vicenç
de Montalt serviran per a
diverses actuacions, com les
urbanitzacions de l’entorn de
l’Església,  del vial del ‘’Sot del
Camp’’ i de la vorera sud de
l’avinguda Verge de Montserrat
i, finalment, la interconnexió,
mitjançant fibra òptica, de
diversos edificis municipals.
El Fons Estatal d’Inversió Local,
que es posa en marxa com a
mesura extraordinària d’impuls
de l’activitat econòmica i de
l’ocupació, pretén augmentar la
inversió pública en l’àmbit local
mitjançant el finançament
d’obres de nova planificació i
d’execució immediata.
El FEIL té com a condicionant
que les obres a  fer no tinguin

consignació pressupostària.
Una de les actuacions previstes
amb la dotació econòmica del
FEIL consisteix en la
urbanització del vial del ‘’Sot
del Camp’’, entre el camí del
Padró i la carretera de Sant
Vicenç. El projecte contempla
l’esplanació i moviment de
terres, la formació de murs de
contenció, la pavimentació del
vial, la xarxa d’enllumenat
públic, la xarxa de serveis i
l’obra del pas del torrent del ‘’Sot
del Camp’’. Aquesta actuació
té un cost de 672.876,64 euros.
La interconnexió, mitjançant
fibra òptica, de diversos
equipaments municipals ha de
permetre disposar d’una xarxa
troncal de telecomunicacions
d’alta velocitat que  interconnecti
l’Ajuntament ,  el camp de futbol,

el pavelló, el Centre Cívic,
l’Escola Bressol Municipal, el
CEP Sant Jordi, el magatzem
de la brigada i la Policia Local.
L’actuació té un cost de
75.643,15 euros.
Completen la dotació del FEIL
dues obres d’urbanització, com
l’ordenació i rehabilitació de
l’entorn de l’Església que
s’endurà 148.902, 02 euros i la
rehabilitació de la vorera sud
de l’avinguda Verge de
Montserrat, amb un cost de
34.783,32 euros. Aquesta
actuació compren l’encintat i
pavimentació de la vorera, la
intercalació de dos guals per a
vianants, coincidint amb els
passos de zebra existents,  i la
instal·lació d’una nova línia
d’enllumenat públic, que
completarà la de l’altra vorera.
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L’Escola Municipal de Música es trasllada

.

Nova Junta del C.F. Santvicentí i de les Puntaires

Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 29 de desembre de 2008

  Ratificació del conveni marc de col·laboració i cooperació entre els ajuntaments de Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac i Sant
    Andreu de Llavaneres (Unanimitat)

  Aprovació del Reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en la via pública, sota control horari limitat
    ‘’Zona Blava’’ i ‘’Zona Verda’’ (Majoria absoluta: 9 vots a favor,  3 abstencions i 1 en contra)

  Proposta de sol·licitud a la Generalitat per tal que en el projecte  de construcció de la variant de l’actual N-II al seu pas pel Maresme,
    s’inclogui de manera preferent i prioritària la construcció de la rotonda de la N-II (Unanimitat)

  Aprovació de la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de la Salut del Maresme Central: Estatuts, representació i
    ponderació  de vot i designació de representants (Unanimitat)

  Acord en relació al trasllat de l’Escola Municipal de Música ‘’L’Oriola’’ (Unanimitat)
  Acord relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament dels Passeig de Sant Joan (Unanimitat)
  Aprovació de les obres a incloure dintre dels Fons Estatal d’Inversió Local (Unanimitat)

El passat mes de desembre es
van celebrar les eleccions per
a escollir la nova Junta Directiva
que liderarà el C.F. Santvicentí
d’ara en endavant. La
candidatura encapçalada per
Santiago  Aguilar va aconseguir
el suport dels associats i forma
la Junta que us detallem a
continuació: president, Santiago
Aguilar Xiberta; secretari, Josep
Casas Porras; tresorer, José
García Escribano; vocals,
Norbet Monfort  Villaroya, Roman

Alegre Cativiela, Luis Rojo Ossio,
Juan Cantalapiedra Fernández,
Adela Pla Marqués, Esteve Diaz
Olivares, Luis Fiérrez Ibáñez,
Rafael Montplet Badia, Jordi
Claramonte Porcar, Francisco
Canalejo Pérez, José Salomón
Cortes Fonseca i Josep Patau
Brunet. Antoni Buch i Bilbeny,
president de la Junta sortint,
va ser nomenat president
honorífic del C.F. Santvicentí.
Pel que fa a l’Associació de
Puntaires, des del passat 13 de

gener, Carmen Parcerisa n’és la
nova presidenta en substitució
de Dolores Ramírez. Montserrat
Ortiz, com a tresorera, i
Teresa Llop, com a secretària,
acompanyen Carmen Parcerisa
al capdavant de la nova Junta
Rectora de l’entitat santvicentina.
El consistori felicita a Santiago
Aguilar i a Carmen Parcerisa i
els encoratja a continuar
treballant en els seus respectius
àmbits: l’esport del futbol i la
cultura de les puntes. Junta C.F. Santvicentí

El ple celebrat el passat  29 de
desembre va aprovar, per
unanimitat, el trasllat de l’Escola
Municipal de Música L’Oriola a
les instal·lacions del CEIP Sant
Jordi. Aquesta mesura té com a
objectiu prioritari facilitar el
sosteniment de l’escola de
música atès l’important dèficit
econòmic que arrossega des
de fa temps. Davant aquesta
situació, l’equip de govern,
seguint amb la pauta marcada
en l’elaboració del pressupost
de l’any 2008, que es mantindrà
també en el d’aquest any, de
contenir i reduir la despesa, va
decidir realitzar un estudi per
valorar alternatives que
ajudessin a pal·liar el dèficit de
l’escola, sense que això
repercutís negativament en
els alumnes, en el personal
de l’escola, ni en la qualitat de

l’ensenyament que s’hi presta.
D’entre les alternatives
proposades, el trasllat de
L’Oriola a un dels CEIPS del
municipi va ser considerada la
més adient, ja que d’aquesta
manera es podria optar a rebre
les subvencions que ofereix la
Generalitat per aquest tipus
d’escola. Subvencions que,
atesa la situació de l’immoble
que actualment acull l’escola
de música -edifici antic, no
adaptat per a persones amb
minusvalia- resultaven del tot
inaccessibles, en no reunir
l’espai els requisits que la
Generalitat exigeix a les
escoles homologades.
Per valorar la possibilitat de quin
seria el CEIP més adient per
ubicar l’escola i  fer un seguiment
del procés de canvi d’ubicació i
homologació de L’Oriola es va

crear una Comissió de Treball,
de la qual en formen part els
directors dels dos CEIPS del
municipi; representants de
l’escola de música i de
l’associació ‘’Amics i Amigues
de L’Oriola’’; la regidora
d’Educació,  Lluïsa Grimal, i la
seva col·laboradora, Lara
Torres.  Després d’estudiar les
diferents propostes, la comissió
va considerar, de manera
unànime, que el lloc més adient
per a la nova ubicació seria
l’escola Sant Jordi, atesa la seva
proximitat a l’escola de música
actual i la bona predisposició
existent per part de la direcció
del Sant Jordi  i de la seva AMPA.
Així doncs,  un cop realitzats tots
els tràmits tècnics i administratius,
L’Oriola deixarà el Casal de
Cultura de la plaça del Poble per
traslladar-se al CEIP Sant Jordi.
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NOTÍCIES
BREUS

    Després que les pluges
registrades a finals de
desembre del 2008 han
permès situar totes les
conques de Catalunya en un
escenari de normalitat, el
Govern de la Generalitat va
aprovar el 13 de gener
l’aixecament de qualsevol
restricció d’aigua amb la
derogació del Decret de
sequera, que havia estat
vigent 21 mesos.

    Prop d’un centenar de
persones van seguir el
passat 13 de gener la
xerrada, sobre Educació i
Família, que va oferir el
periodista i escriptor,
Salvador Cardús, a la sala
polivalent del CEIP Sot del
Camp. La xerrada,
organitzada per l’escola i
l’AMPA del Sot del Camp,
es va allargar més de dues
hores i va resultar molt
participativa.

    Ja s’ha obert el període
de sol·licitud per al programa
de Termalisme Social de
l’Imserso 2009. Aquest
programa està adreçat als
pensionistes majors de 60
anys i a tots els
pensionistes de jubilació i
invalidesa que necessiten
els tractaments termals que
es faciliten als balnearis que
hi participen. A l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament i a l‘equipament
de Serveis Socials teniu a
la vostra disposició els
impresos necessaris.

    Ërase, un grup de pop
indie d’Alella, ha guanyat el
concurs de joves músics del
Maresme Fr3qüència 3.0,
organitzat per Les 3 Viles.

  El Nadal ens deixa imatges de postal

Pagar menys d’escombraries
Us recordem  que fins al 31
de març,  les persones que
acreditin que els seus
ingressos familiars no superen
l’import del salari mínim
interprofessional poden
sol·licitar a l’Organisme de
Gestió Tributària -C/ Sant
Antoni, 13, baixos- l’exempció
de la Taxa d’escombraries
2009. En el moment de fer la
sol·licitud caldrà acreditar els
ingressos, mitjançant la
presentació de la declaració
de renda de tots els membres
de la unitat familiar o bé amb
els certificats de percepció
d’emoluments de cada un dels

membres de la unitat.
D’altra banda, també poden
beneficiar-se de descomptes
en el rebut d’escombraries les
persones que disposin de
compostadors ens els seus
domicilis o activitats.
Així, per als titulars de
compostadors de fins a
420 l el  descompte serà de
10 euros. Si els compostadors
tenen una capacitat de més de
800 l, el descompte serà  de
15 euros. Per acollir-se a
aquests beneficis cal que es
disposi dels compostadors a
data 1 de gener de 2009 i
que se’n faci un ús correcte.

La Regidoria de Promoció
Econòmica posarà en marxa
el proper mes de març un
curs de monitors/es de
menjadors escolars, que serà
impartit per la Fundació Pere
Tarrés al Centre Cívic El
Gorg. El curs tindrà una
durada de 30h i està adreçat
a  persones majors de 18
anys que vulguin treballar de
forma voluntària o
professional en un menjador
escolar. Si esteu interessats/
des a fer el curs cal que us hi
inscriviu abans del  25 de
febrer  a l’Ajuntament. Per a
més informació: 93 791 47 18.

Curs formatiu




