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 Amb aquestes paraules va
descriure Ernest Maragall
l’escola Sant Jordi durant

l’acte inaugural de
l’ampliació de l’escola.

L’escola Sant Jordi és un
centre d’Educació Infantil i
Primària creat l’any 1964,
encara que no va ser fins

el curs 1982/83 que va
rebre el nom actual de CEIP

Sant Jordi.
L’augment dels alumnes del

centre va condicionar a que
per un període de temps

s’ocupés part de l’antic Casal
d’Avis, locals de l’Esplai i

altres dependències
municipals. Finalment, es va

crear el nou edifici de
primària l’any 1991 mentre

que a l’edifici antic va quedar
Educació Infantil.

La creixent demanda
d’espais ha estat subsanada

amb les ampliacions que
s’han dut a terme en aquest

curs 2008-2009 i que han
suposat l’ampliació i
remodelació de les

instal·lacions amb
2.472,79 m2 construïts i

1.115,70 m2 d’adequacions.
Les obres han suposat una

inversió del Departament
d’Educació

de 1.141.441,50 euros.
Actualment, el CEIP Sant

Jordi escolaritza 285
alumnes i hi treballen 28
mestres. El centre duu a

terme diversos programes
d’innovació educativa, com

ara el projecte d’Escola
Sostenible pel quan

compten amb un hort a la
pròpia escola.

Ernest Maragall elogia els centres
educatius de Sant VicençLLLLL’escola ’escola ’escola ’escola ’escola  de de de de de

tota la vida,tota la vida,tota la vida,tota la vida,tota la vida,
que fa pobleque fa pobleque fa pobleque fa pobleque fa poble

El conseller d’Educació de la
Generalitat, Ernest Maragall, i
l’alcalde de Sant Vicenç, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, van
presidir el passat dia 20 de juny,
l’acte inaugural de l’ampliació
de l’escola Sant Jordi.
A  més d’adaptar la capacitat del
centre educatiu a les previsions
d’increment demogràfic de la
vila a mitjà i llarg termini, les
obres també han servit  per  millorar
les antigues instal·lacions del
recinte escolar i el seu entorn.
Ernest Maragall va arribar a Sant
Vicenç a les 12.30 h. El conseller
d’Educació va ser rebut a les portes
de l’escola per l’alcalde, la regidora
d’Educació, M. Lluïsa Grimal, i altres
regidors i regidores del consistori.
Posteriorment, Ernest Maragall va
visitar l’escola, on va saludar l’equip
docent,  encapçalat pel seu director,
Pau Joan Lleixà, i el vicepresident
de l’Ampa, Carlos López.

El conseller va estar acompanyat
pel director del Serveis Territorials
d’Educació al Maresme-Vallès
Oriental, Josep Maria Fernández
Corominas.
Durant l’acte inaugural, Ernest
Maragall va manifestar que
l’ampliació de l’escola Sant Jordi,
‘’l’escola de tota la vida’’, és ‘’un
acte d’afirmació en el futur i un crit
a l’esperança que representen els
nens i nenes d’avui que seran els
metges, enginyers, mestres,
regidors, alcaldes i consellers de
demà’’. Segons el conseller
d’Educació, ‘’aquesta escola
retornarà amb escreix l’esforç que
hem fet tots plegats per fer
possible l’ampliació’’. Tanmateix,
el conseller va manifestar que ‘’en
breu, es posarà fil a l’agulla per
enllestir les petites mancances
que s’han detectat en el nou edifici
i assegurar-ne així un resultat final
plenament satisfactori’’.

Ernest Maragall va afirmar que,
amb l’ampliació de l’escola Sant
Jordi, ‘’Sant Vicenç té absolutament
servit el dret a l’educació en totes
les edats’’. També va expressar
que, d’aquesta manera, ‘’donem
continuïtat als esforços que les
institucions, el professorat i les
famílies han fet al llarg de vàries
generacions per millorar l’educació
a Sant Vicenç’’.
L’alcalde de Sant Vicenç va explicar
als assistents que l’ampliació és ‘’la
culminació d’un treball conjunt que
permetrà preparar els nostres
infants cap al que serà el seu futur
com a estudiants i com a
persones’’.  Miquel Àngel Martínez
va elogiar ‘’la disposició del
departament d’Educació per tirar
endavant aquesta obra, que ha
fet possible dotar la vila d’un
centre modern, ampli, lluminós
i plenament adaptat a les
necessitats d’avui i del de demà’’.



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Nova antena omnidireccional al Turó del Balís per captar la TDT

El vot a les
europees
El passat 7 de juny, un total
de 3.865 santvicentins i
santvicentines estaven cridats
a votar en algun dels
col·legis electorals del
municipi per triar els seus
representants al Parlament
Europeu. CiU va ser la força
més votada a la nostra
població. Va obtenir el
31,61% de vots (440),
seguida del PP, amb 329
vots. El PSC va ser la
tercera força més votada,
amb 304 vots, mentre que
ERC en va obtenir 124 i
ICV-EA, 69.
L’índex de participació es va
situar en un 36,48%, un
2,21% menys que a les
eleccions al Parlament
Europeu 2004.

El proper 30 de juny és la dada
fixada per suspendre el senyal
de televisió analògic. A partir de
l’1 de juliol només es podrà
veure la televisió a través de la
TDT. La implantació d’aquesta
nova tecnologia, a priori molt
superior a l’analògica, ens ve
donada des de la Unió Europea
i és, per tant, una decisió política
aliena al nostre Ajuntament. Sant
Vicenç és una població que, per
la seva orografia particular, ha
patit dificultats per obtenir una
bona recepció del senyal
televisiu. La teoria ens diu
que la TDT ha de solucionar
els  problemes que alguns veïns

han patit o encara pateixen. La
pràctica, però, ens indica que
aquesta nova tecnologia
encara no es rep correctament
en alguns indrets de la nostra vila.
És per això que des de
l’Ajuntament s’està treballant en
silenci, però de manera
continuada, per aconseguir
posar fi a una de les queixes
més formulada per la ciutadania.
Una solució que passa per la
instal·lació d’una antena
omnidireccional al Turó del
Balís que doni cobertura a les
zones fosques del municipi i
que la Generalitat s’ha
compromès a posar. Tot apunta

que aquesta antena no estigui
instal·lada abans de l’apagada
analògica, però l’obligació de
l’Ajuntament és vetllar perquè
aquesta actuació es dugui a terme
en el termini més curt possible.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha
arrencat un compromís en ferm
al Consorci Digital Mataró-
Maresme perquè es faci càrrec
de la instal·lació al Turó del Balís
d’una antena mòbil, de caràcter
provisional, que donarà servei
al nostre municipi mentre no
s’instal·li la definitiva, tot i que
l’actuació del Consorci no es
podrà dur a terme abans del
proper 15 de juliol.
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Arriben a la recta final les obres del pas de vianants soterrat

El passat mes de juny, l’empresa
COMSA, S.A., va iniciar al Pas
de la Xata els treballs de
col·locació del calaix per sota la
via del tren, en les obres de
construcció del pas de vianants,
adaptat per a persones amb
disminució, que proporcionarà
una millora en la comunicació
entre les dues vessants de la
via, connectant el passeig dels
Pins amb el passeig marítim.

Les obres de construcció del
pas de vianants soterrat, amb
un pressupost, sense IVA, de
199.765,36 euros, així com les
de pavimentació, reposició de
serveis i urbanització de l’entorn
adjacent, que amb un cost de
93.159,51 euros (sense IVA)
van a càrrec de l’empresa
ACYCSA, és previst que
s’enllesteixin en aquests
primers dies del mes de juliol.

Aquesta actuació, que va obligar
a tallar la circulació de trens el
passat dia 6 de juny, forma part
d’una obra més complexa,
que també contemplava la
construcció de l’actual rotonda
del Pas de la Xata, impulsada
per l’Ajuntament de Sant Vicenç
per millorar la connectivitat de
les urbanitzacions que es troben
a tocar de la N-II,  i per dotar
d’un accés alternatiu al municipi.

Ajuts per al
reciclatge

Esports oberts
a tothom

L’Agència Catalana de
Residus, en el marc de la
convocatòria 2009-2010,
ha atorgat a l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt tres
subvencions, l’import total de
les quals ascendeix a
42.738,45 euros.
La Regidoria de Medi
Ambient destinarà aquests
ajuts a finançar campanyes
de conscienciació i
informació per a millorar la
recollida selectiva de
residus, a la realització de
tallers i activitats d’educació
ambiental, adreçades als
escolars de la vila, i a la
implantació d’equipaments
per a la recollida selectiva i
la valorització dels residus
municipals.

La Regidoria d’Esports ha
obert les preinscripcions per
a les Activitats Esportives
Extraescolars i per Adults
que arrencaran el proper
mes de setembre.
L’oferta és àmplia perquè
tothom pugui gaudir
practicant l’esport que més li
agradi, sense sortir de Sant
Vicenç.  Així, podeu triar
entre Escola de ball, Roda
d’esports, Escola de
Gimnàstica Artística, Tennis
taula, Judo, Karate, Escacs,
Aeròbic, Ioga i Bollywood. 
Les preinscripcions es
poden fer fins al 15 de juliol,
al Pavelló Municipal Toni
Sors de dilluns a dijous de
15 a 18h i els divendres
de 9 a 12h.
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La platja de Sant Vicenç, un espai per gaudir-ne

Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 21 de maig de 2009
  Ratificació conveni urbanístic sector Sot del Camp (Punt retirat per a major estudi)
   Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la piscina, pavelló i zona esportiva (S’aprova

per unanimitat)
  Aprovació Ordenança per a la prevenció i control del mosquit tigre (S’aprova per unanimitat)
   Aprovació de la delegació dels ajuntaments de Llavaneres i Caldes en favor de l’Ajuntament de Sant Vicenç perquè gestioni la licitació conjunta

     del servei de neteja dels immobles municipals (S’aprova per unanimitat)
   Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit  3/2009 (S’aprova per unanimitat)
   Aprovació de l’executivitat de l’acord de recepció de la xarxa d’aigua de la urbanització Supermaresme (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots

     a favor i 6 abstencions)
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 18 de juny de 2009
    Aprovació de la modificació del tipus impositiu de l’IBI per a l’any 2010 amb motiu de la revisió cadastral  (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots

     a favor i 6 abstencions)
   Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles a la via pública (S’aprova per majoria absoluta:

     7 vots a favor i 6 abstencions)
   Ratificació conveni urbanístic sectors Sot del Camp i Can Mora de Dalt (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots a favor i 6 en contra)
   Aprovació de la modificació del Reglament regulador de les Zones Blaves i Zones Verdes (S’aprova per majoria absoluta: 7 vots a favor i 6 abstencions)
   Aprovació de la proposta d’adhesió a l’àmbit del Pla Especial del Montnegre-Corredor  (S’aprova per unanimitat)
   Aprovació definitiva de les Bases per a l’obtenció de subvencions de la Regidoria d’Esports (S’aprova per majoria absoluta: 10 vots a favor i 3 abstencions)   

La Policia Local forma els escolar de la vila en mobilitat segura

La Policia Local i la Regidoria
d’Educació han portat a terme, un
any més, els programes de
formació per a la mobilitat segura
en els centres educatius de la
nostra vila. Enguany, amb  la
incorporació del alumnes de
l’institut, un total de 240 escolars
de Primària i  d’ESO han participat
en aquesta campanya.
L’objectiu general d’aquests
programes és que els escolars
puguin utilitzar les vies públiques
amb seguretat i responsabilitat,
aconseguint una mobilitat
segura, tant si ho fan com a
vianants o com si ho fan com a

conductors dels vehicles que es
troben al seu abast.
La formació es divideix en activitats
teòriques i en activitats pràctiques.
A les classes teòriques els
formadors intenten que l’alumne
sigui el protagonista de l’activitat,
que pugui raonar sobre els seus
propis comportaments a la via
pública i que prengui la decisió
correcta a l’hora d’actuar per tal
d’evitar accidents o minimitzar les
seves conseqüències.
Les classes pràctiques es realitzen
al Parc Infantil de Trànsit que
enguany es va instal·lar a la pista
annexa al pavelló a finals del mes

de maig. Durant les jornades al parc
mòbil, els alumnes han pogut
comprovar com es realitza una
circulació segura, responsable i
prudent, i s’han adonat com el factor
humà és determinant a l’hora d’evitar
els accidents de trànsit.
Els alumnes de l’institut han
complementat la seva formació
simulant la conducció de ciclomotors,
seguint les xerrades del Sr. Jaume
Tort, que amb la veu de la seva
experiència els hi ha explicat les
conseqüències dels accidents i com
canvia la vida en quedar-se en una
cadira de rodes, i amb una sortida
amb bicicleta per Sant Vicenç.

La campanya s’ha dut a  terme amb la col·laboració
del Servei Català de Trànsit, Acesa, Institut Guttmann,
escola de conducció de la casa Honda, escoles Sant
Jordi, Sot del Camp i Institut de Sant Vicenç

El passat 20 de juny va arrencar
la temporada de platges 2009 a
Sant Vicenç. Fins al 13 de
setembre, tothom que vulgui fer
ús de la platja, que enguany ha
tornat a estar guardonada amb la
Bandera Blava, disposarà de la
més àmplia gamma de serveis
des de la vigilància de platges (de
10 del matí a 7 de la tarda),  fins a
25 punts de recollida  selectiva,
integrats per 3 cubells de  recollida
segregada de vidre, envasos, i
rebuig, 3 guinguetes,  dutxes,
5 cabines de WC (1 adaptada
per a minusvàlids), neteja, control

de la qualitat de l’aigua i de la sorra,
pistes de volei-platja,  hamaques i
ombrel·les, àrea lúdico-esportiva,
zona de jocs infantils, etc.
Pel que fa als accessos adaptats
fins a les zones de bany, s’han
col·locat passeres de fusta
tractada de 1,2 m per a facilitar
l’entrada i sortida dels banyistes
a la platja, i una passera de 1,5 m
a l’alçada del mòdul de socors,
perquè les persones amb
mobilitat reduïda puguin
accedir fàcilment a l’aigua.
A la platja de Sant Vicenç també
podreu trobar fins a 5 plafons que

serviran per informar els usuaris
de diferents aspectes: plànol,
equipaments i serveis, qualitat de
l’aigua i de la sorra,  telèfons
d’interès, normes d’ús, etc.
A banda del mòdul de socors, la
platja compta amb una torre
d’intervenció, una cadira de
vigilància mòbil, 2 pals de bandera
per informar els usuaris  de l’estat
de la mar, i canal d’entrada i
sortida  d’embarcacions.
Tanmateix, Sant Vicenç disposa
d’un Pla d’emergència davant
possibles accidents que puguin
provocar efectes contaminants.
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NOTÍCIES
BREUS

   Entre el 15 de juny i el
15 de setembre, l’horari
d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament serà de dilluns
a divendres, de 9 del matí
a 2 del migdia.

    L’equip sènior masculí
del Club Bàsquet Sant
Vicenç s’ha proclamat
campió de la lliga del grup
3 del Campionat Territorial
de Barcelona. El
campionat assolit li
assegura l’ascens de
categoria.

    Maria Vaquero,
patinadora del Club de
Patinatge Artístic de Sant
Vicenç, participarà el
proper mes de setembre a
Lleida al Campionat de
Catalunya de Patinatge, en
haver obtingut la segona
posició del pòdium durant
la celebració del
Campionat de Barcelona
Aleví / Infantil, celebrat a
Mataró el passat 13 de juny.

   L’atleta grega, arrelada
a Sant Vicenç,  Alexandra
Panayotou va iniciar el
passat 6 de juny una
aventura esportiva que la
durà a recórrer 2.010
kilòmetres per promocionar
arreu d’Espanya el
Campionat d’Europa
d’Atletisme  Barcelona
2010. Alexandra recorrerà
cada dia, durant un mes,
una mitjana de 70 Km,
excepte els diumenge que
en farà 30. És previst que
el 6 de juliol, en la darrera
etapa, Alexandra travessi 
Sant Vicenç, municipi on
resideix sempre que els
seus reptes esportius li ho
permeten.

L’Ajuntament modifica el tipus impositiu
de l’Ibi 2010 per esmorteir l’impacte de
la revisió cadastral en els contribuents

3.434 habitatges
revisats

La proposta que es va portar a l’aprovació del Ple extraordinari del passat 18
de juny consisteix en rebaixar el tipus impositiu genèric de l’IBI d’1,048 a 0,89
per esmorteir  l’impacte econòmic que podria tenir sobre els contribuents la
revisió cadastral iniciada a Sant Vicenç aquest 2009  i que l’any que ve es
començarà a aplicar a nivell tributari.
Les revisions cadastrals tenen com a objectiu actualitzar els valors dels
immobles per homogeneïtzar-los i referenciar-los als valors de mercat.  D’acord
amb el que estableix la llei, la valoració col·lectiva de caràcter general s’ha de
realitzar cada deu anys. A Sant Vicenç, l’última revisió cadastral es va dur a
terme fa 25 anys i des de llavors, s’han produït modificacions substancials
del planejament urbanístic i alteracions del mercat immobiliari que feien
necessària l’actualització.  Així doncs, aquesta revisió serveix per posar al dia
el valor dels immobles i, al mateix temps, per actualitzar les dades de les
construccions que no estaven inscrites al cadastre, en no haver estat
declarades. En aquest sentit, la revisió periòdica dels valors cadastrals ha de
complir tres objectius:
   Actualitzar els preus en funció de l’evolució del mercat immobiliari.
   Actualitzar les possibles diferències substancials respecte del planejament

     urbanístic vigent.
   Respondre a la justícia distributiva de l’impost sobre béns immobles: que

     pagui tothom i en proporció al valor real dels seus béns.  
Això, però, no vol dir que la revisió cadastral hagi de disparar la recaptació en
concepte d’IBI, ja que l’Ajuntament ha decidit abaixar el tipus de gravamen,
amb l’objectiu que la recaptació global d’aquest impost no s’incrementi més
enllà del 3%. Així doncs, l’any 2010, la majoria de propietats mantindran una
quota d’IBI similar a la de l’any 2009. No obstant això, alguns rebuts quedaran
amb una quota inferior i, a d’altres, els correspondrà una quota superior –com
ara els casos en què el valor cadastral del seu bé immoble estava molt allunyat
del valor de mercat, casos en què quedava pendent d’incorporar alguna
construcció o aquesta estava mal descrita, etc.-

Informació al
ciutadà
A partir del proper mes
d’octubre, el Ministeri
d’Economia i Hisenda notificarà
a tots els contribuent els valors
resultants de la revisió
cadastral i les quotes previstes
per l’IBI del 2010.  Un cop
rebuda la notificació, els
propietaris tindran un mes per
interposar recurs davant la
Gerència del Cadastre, si ho
consideren oportú.

Per facilitar la gestió de
possibles al·legacions dels
contribuents, l’Ajuntament
ampliarà els recursos humans
i materials de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà amb
l’objectiu que els ciutadans
puguin adreçar-se
personalment per informar-se,
resoldre dubtes o consultar
aspectes específics de la
revisió cadastral.

Ampliació
de serveis

Un cop aplicades les noves
valoracions, 1.393 habitatges dels
3.434 revisats registraran una
baixada en el rebut d’IBI 2010.
Per establir els valors de les
construccions, es pren com a
referència el valor de l’immoble al
mercat, sense que pugui excedir-lo
en cap cas; a la pràctica, els valors
cadastrals se situen en un 50% del
valor de mercat. A Sant Vicenç,
s’han ajustat fins al 43- 44%.




