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CRÈDITS

Nadal és una de les dates més destacades del calendari,
perquè no només és una celebració familiar, sinó que l’ambient
nadalenc acostuma a envair totes les esferes de la vida social.
Per aquesta raó, tant les entitats com l’Ajuntament han organitzat
un ampli programa d’actes, perquè el temps d’oci i les ganes
de compartir experiències compleixin totes les expectatives.
Tan de bo, tots i totes puguem passar unes festes ben confortants,
amb salut, companyia i molta alegria. A continuació, us oferim
un repàs dels actes programats, amb propostes per a tothom
i molt especialment per als nens i nenes.
El tret de sortida es donarà a 1/4 de 6 de la tarda del dissabte
18 de desembre al Centre Cívic, on es viurà el tradicional
Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música L’Oriola.
Una altra proposta és el pessebre, que, un any més, han
muntat els Amics dels Pessebres, en aquesta ocasió, al Casal
de Cultura de la plaça del Poble. Aquest pessebre s’estrenarà
el diumenge 19 a les 12 del migdia i restarà obert fins al dia 30
de gener. I sense deixar el Casal de Cultura, un cop estrenat
el pessebre, podrem visitar una exposició de figuretes de varis
països del món i assistir a la presentació pública del Pla Director
del Museu del Pessebre de Catalunya.
La tarda del dia 19 la cita és per als més menuts al Centre Cívic,
on a partir de les 6 es representarà l’obra ‘’Pastorets, cap a
Betlem!!!’’. El Cívic serà també l’escenari, on  el dimecres dia 22
arribaran les esperades actuacions nadalenques dels alumnes

de les escoles Sant Jordi, al matí, i Sot del Camp, a la tarda.
La mitjanit del divendres 24 de desembre, la parròquia de Sant
Vicenç acollirà la missa del gall. Un any més, l’Orfeó Parroquial
El Delme cantarà durant la missa les cançons de Nadal.
Els infants podran fer cagar el tió de Sant Vicenç el dissabte 25
de desembre, a partir de les 12 del migdia a la plaça del Poble.
El partit de futbol de superveterans arribarà el diumenge 26, a
les 11 del matí, al Camp Municipal de Futbol. Hores més tard, la
música n’agafarà el relleu i la parròquia de Sant Vicenç viurà, a
partir de les 7 de la tarda, el Concert de Sant Esteve, a càrrec
de l’Orfeó Parroquial El Delme, sota la direcció d’Eva Ramon.
La festa amb sopar, cotilló i ball, el 31 de desembre, a partir de
2/4 de 10 de la nit a la pista annexa al pavelló, servirà per a què
els santvicentins i santvicentines s’acomiadin de l’any 2010 i es
preparin per al 2011, que ens deixarà la visita de Ses Majestats
els Reis Mags de l’Orient i la seva cavalcada, el dia 5 de gener
a les 18 h. Abans, però, vindran els patges reials, que el dia 1
de gener, de sis de la tarda a vuit del vespre, al local veïnal del
c/ Mediterrani, recolliran les cartes dels nens i nenes del poble
per entregar-les a Melcior, Gaspar i Baltasar.
El pessebre, el tió, els reis, l’esport, la música i el teatre tenen el
seu lloc durant aquestes festes, però també hi haurà espai per
als contes de la biblioteca,  els tornejos de billar, les exposicions
i fins i tot per als tallers de fang que s’instal·laran a la plaça del
poble, on podreu aprendre a fer figueretes de pessebre.

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt torna a editar un calendari dedicat al nostre poble amb fotografies de diferents
indrets, que il·lustraran els mesos del nou any 2011, i introduiran els actes programats durant l’any, tant per les diferents
entitats del municipi, com pel propi Ajuntament.
El calendari, impulsat per la Regidoria de Cultura, recull 13 fotografies de les presentades a la 3a edició del concurs ‘’Un tastet
de Sant Vicenç’’. Una imatge de la platja, que avui us avancem, obra de Miquel Casals, guanyador del concurs d’enguany, ens
ha servit per obrir de bat a bat la porta d’un calendari que es distribuirà gratuïtament a totes les llars del municipi. Us convidem
a fer d’aquest particular calendari una eina de consulta que us faciliti la participació activa en tots i cadascun dels actes programats.
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Ràdio Santvi estrena logo i ja es pot escoltar per Internet

Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 28 d’octubre de 2010
  Es dona compte dels nomenaments de les noves tinences d’Alcaldia i de la delegació de competències de l’Alcaldia
  Aprovació del Compte General 2009: s’aprova per majoria absoluta (9 vots a favor i 4 vots en contra)
  Aprovació de les Ordenances 2011: s’aprova per majoria absoluta (9 vots a favor i 4 vots en contra)
  Proposta de revisió de les tarifes d’aigua, presentada per SOREA: s’aprova per majoria absoluta (11 vots a favor i 2 abstencions)
  Aprovació de la compatibilitat amb l’exercici d’una activitat en el sector privat d’una funcionària de la Corporació: s’aprova per unanimitat
  Aprovació d’una nova Secció Electoral, la 004: s’aprova per unanimitat

 dia a dia

 de Ple

Ens ha deixat Mn. Miquel Arenas
El passat  3 de novembre, va morir als
90 anys Mn. Miquel Arenas Delegido,
rector emèrit de la Parròquia de Sant
Vicenç (1965 - 1998).  Abans d’arribar
a Sant Vicenç, Mn. Miquel havia exercit
de vicari a la Parròquia de l’Esperit
Sant de Barcelona.
L’any 2008, Ediciones Scire va publicar
el llibre ‘’Sobreviure al terror’’, on Mn.
Arenas narra els seus records de la
Guerra Civil. L’obra va ser prologada
per monsenyor Joan Carrera.

Ràdio Santvi ha renovat el seu logo per tal de modernitzar-lo i adaptar-lo als cànons que recull el Manual d’Imatge
Corporativa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. En aquest sentit, en la nova imatge gràfica de la ràdio destaquen
el color vermell -gules en heràldica- i una figura en forma de sautor o creu –uns dels atributs, juntament amb una mola
de gules,  del patró de la vila- elements que també estan representats en l’escut oficial del municipi. El nom de l’emissora
i el dial apareixen contrastats en blanc i vermell.
Però, les novetats a Ràdio Santvi  van més enllà de la renovació de la seva imatge i afecten també als seus canals de
difusió. Així, a més del dial 107.4 FM, ara també podeu escoltar l’emissora municipal directament des d´Internet, visitant
la web www.radiosantvi.es.tl/Inici.htm i clicant sobre ‘’Escoltar en directe’’.

Tolerància 0
Un any més, Sant Vicenç s’ha
sumat a la celebració del Dia
Internacional Contra la violència
de Gènere a fi de condemnar i
rebutjar aquestes actituds
violentes que destrossen vides
i fracturen famílies, deixant un
degoteig constant de víctimes.
La plaça de l’Ajuntament va ser
l’escenari on el passat 25 de
novembre es va dur a terme
l’acte institucional contra la
violència de gènere.
Un manifest en repulsa de la
problemàtica, llegit per la
regidora de Benestar Social,
Rosalia Oller, va ser l’eix central
d’un acte que va acabar amb un
minut de silenci en record de les
dones mortes enguany a mans
dels seus marits o exparelles.

Nova Oficina
de Treball
Des del passat 22 de
novembre l’Oficina de Treball
de referència a Sant Vicenç de
Montalt està al carrer Elisenda
de Montcada, 65, de Premià de
Mar. Aquesta nova oficina, que
substitueix la que es trobava al
carrer Sant Josep Oriol de
Mataró,  abasta els municipis
d’Arenys de Mar, Arenys de
Munt, Cabrils, Caldes d’Estrac,
Dosrius, Òrrius, Premià de Dalt,
Premià de Mar, Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Vicenç de
Montalt, Vilassar de Dalt,
Vilassar de Mar i Canyamars
(Dosrius). La nova seu obre
els matins entre un quart de
nou i dos quarts de dues.

Formació per a l’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació de Sant Vicenç de Montalt tanca
el Cicle de Formació per a l’Ocupació 2010 amb bones xifres
de participació, ja que un total de 30 persones, usuàries de la
Borsa de treball, han participat en les diverses accions
formatives, engegades per la Regidoria de Promoció Econòmica
amb l’objectiu d’incrementar la formació de les persones que
s’adrecen al servei buscant millorar la seva ocupabilitat.
Enguany, el gruix de la formació s’ha orientat bàsicament cap
al sector emergent d’atenció a les persones, i s’han impartit
els cursos següents: ‘’Monitor/a d’activitats de lleure’’, ‘’Cures
pal.liatives i higiene de malalts enllitats’’  i ‘’Tècniques de
rehabilitació i mobilització de malalts’’.
La formació, cofinançada en un 80% per l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt, ha anat a càrrec de l’empresa
SERSA Formació i  de la Fundació Pere Tarrés.
Un cop finalitzades aquestes accions formatives, el
percentatge d’inserció laboral entre les persones que han
seguit els cursos ha estat del 48%. En aquest sentit, les ofertes
laborals han anat adreçades bàsicament a perfils
professionals d’atenció domiciliària per a persones
amb dependència.

Curs de fotografia digital
La Regidoria de Cultura ha obert les inscripcions per a un
curs de fotografia digital que es portarà a terme de l’11 de
gener al 15 de març, cada dimarts de 20.30 a 22h, al Centre
Cívic El Gorg.
Les classes -teòriques i pràctiques amb sortides
fotogràfiques- aniran a càrrec de Mercè Corachan i Montse
Vilart, que s’ocuparan d’ensenyar-nos les regles bàsiques
de la fotografia digital (creació d’imatges, paràmetres i
funcionament de la càmera, Photoshop...), i també com
podem trencar-les. El curs té un cost de 40 euros i us hi
podeu inscriure de dilluns a divendres, de 16 a 22h, a la
consergeria del Centre Cívic.
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 actualitat
Recuperació i preservació del patrimoni local
Sant Vicenç té el privilegi de comptar amb un ric i valuós patrimoni, testimoni de la petjada del temps. Aquest tresor, que
ha anat creixent en diferents èpoques, és encara avui visible. Només cal observar les façanes d’algunes cases, fonts
i monuments dispersos pels carrers i les places. El nostre patrimoni és un actiu indiscutible que ens imprimeix un segell
especial, ens atribueix singularitat i personalitat. Sense tot el que tenim, el poble seria diferent, la història seria una altra.
Conscients d’aquesta realitat, l’equip de govern aposta per potenciar i posar en valor el patrimoni santvicentí. Amb
l’objectiu de recuperar i destacar una part del nostre patrimoni local, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt està portant
a terme actuacions de millora, rehabilitació i recuperació de dues fonts ornamentals: la del Plataner  del c/ de Baix i la
de la plaça del Poble. L’artesà Joan Vilà-Clara, de la Bisbal de l’Empordà, s’ha ocupat del disseny i fabricació dels nous
murals de ceràmica que embelliran aquestes dues fonts, i la Brigada Municipal de Serveis és l’encarregada de portar
a terme les feines. Unes feines que ja s’han enllestit a la Font del Plataner i que tindran continuïtat a la Font de la plaça
del Poble, que lluirà nova imatge el proper mes de gener.
Però, juntament amb el patrimoni tangible, Sant Vicenç també ha sabut conservar i enriquir les seves tradicions i les
festes locals més genuïnes que omplen les diferents estacions de l’any i conformen el principal patrimoni viu. És en
aquest sentit que l’Ajuntament, en alguns casos, ha engegat, i en altres, ha recolzat  accions destinades a recuperar
i preservar les nostres tradicions. Accions, com la impulsada per la Colla de Geganters de Sant Vicenç per recuperar
la Festa dels bòbuls i les margaridasses, que celebrarà la seva segona edició el proper mes de març amb un ampli
programa d’actes i moltes novetats. La màquina organitzativa ja fa temps que està en marxa, i la Colla de Geganters,
amb el suport de l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, ha volgut fer un nou pas endavant perquè aquesta festa
es converteixi en un referent festiu a la vila i a la comarca, convidant a totes les entitats locals i a totes aquelles persones
que,  a títol individual, s’hi vulguin implicar activament en l’organització i realització de les activitats previstes.  Si esteu
interessats en participar-hi només cal que contacteu amb la Regidoria de Cultura o bé amb la Colla de Geganters.

Les darreres setmanes del mes de desembre i l’inici del nou any estan plenes de
celebracions que augmenten la quantitat de residus que produïm. Per exemple,
l’augment del consum de cava i licors comporta la generació d’una gran quantitat
d’ampolles de vidre, en els regals s’utilitzen caixes i embalatges i els arbres de Nadal
es converteixen en residu en acabar les festes. Ampolles, cartró i paper de regal són
els principals residus que es generen durant aquestes festes. Per això mateix, el
Nadal és un bon moment per prendre consciència de la necessitat del reciclatge.
És en aquest sentit que la Regidoria de Medi Ambient posarà en marxa aquest mes
de desembre una campanya informativa, subvencionada per l’Agència de Residus
de Catalunya, que sota el títol ‘’Això no és un joc’’ pretén fomentar entre la ciutadania,
d’una manera lúdica i divertida, la pràctica del reciclatge.
La campanya, a banda d’incidir en la necessitat de reciclar correctament a les llars
amb la distribució de tríptics i cartells informatius, també s’acostarà als comerços amb
l’objectiu d’avaluar el nivell de reciclatge que practiquen, copsar les seves necessitats
en aquest àmbit i proposar possibles solucions.

EstadesEstadesEstadesEstadesEstades
EsporEsporEsporEsporEsportititititivvvvveseseseses
de Nadalde Nadalde Nadalde Nadalde Nadal
Les vacances de Nadal
tenen un incentiu més
per als més petits
gràcies a les Estades
Esportives que
organitza la Regidoria
d’Esports. Aquesta
activitat va adreçada a
nens/es que cursen
de P5 a 6è de primària
i es farà al Pavelló
Municipal Toni Sors els
dies 23,24,27,28,29,30 i
31 de desembre i 3, 4 i
5 de gener, de 9 a 14h.
Opcionalment, també
s’oferirà servei d’acollida
i menjador.
Inscripcions al pavelló,
de dilluns a dijous de 15 a
18h i divendres de 9 a 12h.

La Marató de TV3 que aquest
any es dedica a la lluita contra les
lesions medulars i cerebrals, ha
esdevingut una cita ja tradicional,
també a Sant Vicenç de Montalt.
Serà el dia 18 de desembre, quan
Sant Vicenç, de la mà de les
AMPES de les escoles Sant Jordi,
Sot del Camp i Els Garrofers, un
any més s’abocarà a recaptar
fons per a La Marató amb activitats
de tot tipus, perquè siguem
moltes les persones que ens
acostem a la pista annexa al
Pavelló Municipal Toni Sors entre
les 10 del matí i  les dues del migdia
i fem la nostra aportació solidària.

Les AMPES
amb La Marató

L’Ajuntament ofereix propostes esportives
per a la setmana blanca escolar
Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2011 prop de 1.000 alumnes del municipi gaudiran d’una setmana
de vacances. Aquesta setmana blanca, novetat del calendari escolar, suposa un problema a alguns pares que no
saben què fer amb els nens. Per això, l’Ajuntament ha preparat un seguit de propostes que pretenen entretenir
als més menuts i als joves i facilitar una sortida a les famílies que no poden conciliar els seu calendari laboral amb
l’escolar. Així doncs, durant la setmana blanca la Regidoria d’Esports ofertarà les següents propostes:

  A les tardes es continuarà amb les activitats esportives extraescolars que es porten a terme al pavelló.
  Estades Esportives adreçades a nens i nenes que cursen de P5 a 6è de primària: properament

     s’obrirà el període d’inscripcions. Aquesta activitat es farà en horari de matí, de 9 a 14h.
  Sortida a la neu adreçada a joves de 12 a 18 anys: la sortida es farà a Puigcerdà del 28 de febrer al 4 de

     març. Durant aquests dies els joves podran practicar esports de neu (amb monitor) i participar en activitats d’oci
     complementàries. El preu de la sortida (tot inclòs) és de 294 euros per a les persones empadronades a Sant
     Vicenç i de 364 euros per a la resta d’inscripcions. Si hi esteu interessats, cal que us adreceu al Pavelló
     Municipal Toni Sors de dilluns a dijous de 15 a 18h i divendres de 9 a 12h.



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

       Tota la informació municipal, al dia, la trobaràs a:

www.svmontalt.cat
El govern municipal congela

els impostos i les taxes per al 2011

 destacatla columna

La recaptació no és la finalitat dels governs, tot
i que moltes vegades és el retret fàcil que
fem tots i totes a qualsevol administració.
El govern ha de governar. Sembla
evident, però de vegades hi ha qui se
n’oblida i dóna l’esquena a la seva
responsabilitat. Els grups polítics que som
al capdavant d’aquest Ajuntament, CiU,
PSC i AxSV, governem per al poble des
de la responsabilitat, i és precisament
aquesta premissa la que ens ha empès a
filar molt prim a l’hora d’aprovar les
ordenances fiscals per al 2011 amb
l’objectiu de no perjudicar la butxaca dels
ciutadans. No ha estat gens fàcil, perquè la
crisi s’ha implantat en les nostres vides,
les nostres llars i també en les arques
municipals, però per segon any consecutiu
hem aconseguit congelar els impostos i taxes.
Sortir de la crisi no depèn només de
nosaltres però sí que, com a representants
dels veïns i les veïnes de Sant Vicenç de
Montalt, hem de fer-nos responsables del
benestar comú. I assessorant-nos com i
quan cal, trobem les solucions que creiem
que són les millors per a tothom.
Si apugéssim impostos i taxes podríem fer
més coses. Però les faríem a costa dels
diners de totes les persones del nostre poble.
La política de l’actual govern no és recaptar
a costa dels ciutadans. La política de
l’actual govern és fer un esforç de contenció,
optimitzar els recursos propis i sortir a
cercar subvencions per part d’altres
administracions, que ens permetin finançar
els projectes que milloraran Sant Vicenç.
És qüestió de governar amb responsabilitat
i pensant en el benefici de la població.
No vull acabar sense desitjar-vos unes
molt bones festes de Nadal i una molt bona
entrada al 2011, en companyia dels
vostres familiars i amics. Espero que el
nou any us esperoni a encarar amb il·lusió
i empenta els nous reptes.

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

El Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 28 d’octubre va aprovar les ordenances fiscals per a
l’any 2011. La proposta de modificació aprovada destaca per la congelació dels tributs locals,
és a dir, els ciutadans pagaran en general els mateixos impostos que l’any 2010. Això suposa
en la pràctica un estalvi en la majoria dels tributs locals i la disminució de la pressió fiscal.
A la vista del moment actual amb dificultats econòmiques per a moltes famílies, l’equip de
govern ha decidit no augmentar els tributs locals, ni actualitzar-los segons l’IPC previst
que podria situar-se entorn el 2,5% a finals d’any. Es tractaria del segon any consecutiu
en què es congelen els impostos i taxes.
Pel que fa a la incidència de la revisió cadastral en els rebuts de l’IBI, el Regidor de Gestió
Econòmica, Lluís Bisbal, va defensar que per tal de reduir l’impacte de la revisió, l’equip de
govern ha considerat necessari tornar a rebaixar la base impositiva de l’IBI fins al 0,770.
D’aquesta manera,  s’ha aconseguit que un 32,24 % dels rebuts registrin una baixada.
Cal recordar que l’any 2010 ja es van prendre mesures en aquest sentit, com la rebaixa de la
base impositiva de l’1,048 fins al 0,89 i l’ajornament progressiu fins a 10 anys de l’actualització
total dels valors cadastrals. Valors que, en no haver-se revisat des de l’any 1984, estaven en
alguns casos molt per sota del valor real de mercat, fet que comportava que els seus propietaris
també paguessin rebuts d’IBI per sota del que realment els tocava.
El responsable de l’àrea d’economia també va apuntar que la previsió és que l’any 2011 la
recaptació en concepte d’IBI augmenti un 1% respecte de l’any 2010, la qual cosa representa
que l’increment d’aquests ingressos se situaria gairebé 1,5 punts per sota de l’IPC previst.
Les ordenances fiscals per a l’any 2011 contemplen també una sèrie de adaptacions normatives
per adequar-les als models d’ordenances que la Diputació de Barcelona posa al servei dels
municipis. Aquestes adaptacions clarifiquen alguns conceptes, esmenen possibles errors i
donen més seguretat als contribuents en la seva relació amb l’Administració. També s’han
adaptat les ordenances, especialment la relativa a les llicències d’activitat, a la nova situació
produïda per l’obligada transposició al nostre país de la directiva europea de serveis.
Tant els impostos com les taxes tenen reduccions o bonificacions si es donen determinades
situacions, com quan es tracta de persones jubilades, famílies nombroses o segons l’ús que es
faci de la Deixalleria.
En la votació final, a més del vot favorable dels regidors de l’equip de govern de CiU, PSC i
AxSV, aquestes ordenances fiscals van rebre el suport del regidor del PP. D’altra banda,
ERC, ANEM i la regidora no adscrita, Fina Navarro van votar en contra.

Calendari del contribuent 2011

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: del 4 de febrer de 2011 al 5 d’abril de 2011
Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats): de l’1 d’abril de 2011 al 2 de juny de 2011
Impost sobre Béns Immobles Especials: de l’1 d’abril de 2011 al 2 de juny de 2011
Taxa per Recollida d’Escombraries: de l’1 d’abril de 2011 al 2 de juny de 2011
Taxa per Servei de Clavegueram: de l’1 d’abril de 2011 al 2 de juny de 2011
Taxa per Manteniment de Cementiri Municipal: de l’1 d’abril de 2011 al 2 de juny de 2011
Taxa per Entrada de Vehicles-Guals: de l’1 d’abril de 2011 al 2 de juny de 2011
Taxa Parada Mercat no sedentari: de l’1 d’abril de 2011 al 2 de juny de 2011
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats)
1a fracció: l’1 de juny de 2011
2a fracció: el 2 de novembre de 2011
Impost sobre Activitats Econòmiques: del 2 de setembre de 2011 al 3 de novembre de 2011
Impost sobre Béns Immobles Rústics: del 2 de setembre de 2011 al 3 de novembre de 2011

Per a la vostra informació, la Regidoria de Gestió Econòmica fa públic el calendari
fiscal per a l’exercici 2011 a efectes del cobrament en període voluntari dels padrons
fiscals que es detallen en els termes següents:

Malgrat tot, alguns rebuts de contribució, és a dir l’IBI, veuran augmentar
el seu import a conseqüència de la revisió cadastral efectuada l’any 2009




