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El 2009 ha estat un any
complicat en matèria d’ocupació
fruit de la profunda crisi
econòmica que estem patint. La
comarca del Maresme ha estat
una de les més perjudicades
en quant a desocupació i
tancament d’empreses. Així, el
2009 va deixar al Maresme
35.108 aturats, xifra que
representa una taxa d’atur del
15,5%. Aquesta dada supera
la mitjana de la província de
Barcelona i la global de
Catalunya que és del 14,16%.
Tot i així, Sant Vicenç  se situa
entre els 7 municipis que ha vist
com el seu atur ha disminuït
l’últim trimestre de 2009, situant
la seva taxa de desocupació
en el 9,5%. Sant Vicenç va
tancar l’any amb un total de 268
persones en situació d’atur.
Pel que fa al Servei Local
d’Ocupació, el passat 2009
un total de 92 persones es van
adreçar per primera vegada
al servei per donar-se d’alta
dins la borsa de treball.
Aquesta xifra representa un
increment d’usuaris d’un 16%
respecte a l’any anterior.
D’altra banda, 165 usuaris, que
ja estaven inscrits a la borsa
de treball, han acudit al SLO
per fer alguna consulta
d’assessorament referent a la
recerca de feina o a inquietuds
formatives, la qual cosa
representa un increment de 54
persones respecte al 2008.
D’aquesta manera podem
veure en quin grau els usuaris
inscrits a la borsa de treball
tenen interès en seguir un
itinerari de recerca de feina
actiu. També ens indica en quin
grau els usuaris confien en el
Servei Local d’Ocupació com a
un bon recurs per a millorar la
seva situació laboral.
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Un any de projectes

Ara fa un any, començaven a
posar-se en marxa les obres
incloses dins del FEIL, promogut
pel Govern. Un any després,  totes
les obres projectades són una
realitat i han millorat diverses
zones del municipi, fent una
incidència especial en l’accessibilitat
i la mobilitat per aconseguir una
vila més amable. Es tracta d’unes
millores que cal celebrar i gaudir.
De la mateixa manera, cal tenir en
compte que, en la realització de les
obres, s’ha donat ocupació a un
total de 74 persones.  Però també
cal que, entre tots i totes, cuidem
els espais que han estat recuperats
i millorats, i vetllem per conservar-
los. Si els afegim als canvis que
suposaran les obres incloses dins
del Fons Estatal 2010 el resultat
serà un municipi molt més
agradable i més cívic per a tota la
seva ciutadania.
En aquest sentit, el Ple extraordinari
del passat 14 de gener va
aprovar el llistat d’actuacions
que  seran finançades amb  el
Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat (FEOSL), que

enguany deixarà a Sant Vicenç
fins a 587.456 euros. El llistat el
formen un total de 17 projectes
emmarcats en eixos temàtics com
accés a la Societat de la Informació,
estalvi i eficiència energètica i de
recursos hídrics, gestió i tractament
de residus, rehabilitació i millora
de centres educatius i programes
d’atenció de caràcter social.
Dels projectes aprovats, el més
costós és el que engloba la
renovació de l’enllumenat públic
a diverses zones del municipi,
com el Nucli Antic, la Cortesa, la
Riera del Gorg i l’entorn de
l’Església, amb un pressupost
de 358.140 euros. La xarxa
d’aigües també es millorarà,
concretament, s’adequaran les
canonades al carrer Major.
Aquestes obres tenen un
pressupost de 57.990 euros.
En relació a l’estalvi en matèria
de recursos hídrics es destinaran
21.022 euros a la canalització de
pous per als horts municipals.
Una altra actuació important, en
l’àmbit de la gestió i tractament de
residus, és el tancament d’àrees

de contenidors, que suposarà una
inversió de 5.000 euros.
Aquestes són algunes de les
actuacions que estan previstes per
al 2010, però n’hi ha moltes que
no es veuen i que són tant o més
importants, com aquelles que fan
referència a l’atenció de les
persones, la millora constant de les
escoles, el benestar de les famílies...
Així,  es destinaran 48.927 euros  a
la virtualització dels servidors dels
edificis de l’Ajuntament i de la Policia
Local, la renovació d’equipament
informàtic i la implantació d’un nou
programa de Registre General i
de la signatura digital, que han de
servir per continuar millorant
l’atenció a la ciutadania, augmentar
l’eficiència de l’Administració i
avançar cap a l’administració
electrònica. També es destinaran
57.979 euros a formigonar
l’entrada de l’escola Sot del
Camp, 21.395 euros a atendre
despeses de personal de l’Escola
Bressol Municipal  i 17.000 euros a
la implantació d’un projecte
d’intervenció per a la prevenció i
detecció de la violència intrafamiliar.

Sant Vicenç destinarà bona part del Fons Estatal 2010 a renovar les
xarxes d’enllumenat i d’aigües i a millorar l’atenció al ciutadà
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Diari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 14 de gener de 2010

  Aprovació de les inversions i despeses a incloure dins el FEOSL (Majoria absoluta: 10 vots a favor i 3 abstencions)
  Aprovació del Pressupost i la Plantilla de personal per al 2010 (Majoria absoluta: 7 vots a favors, 5 en contra i 1 abstenció
  Aprovació del Text refós de l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries de planejament al Ps. de Sant Joan: (Majoria

    absoluta: 12 vots a favor i 1 en contra)
  Aprovació del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Vicenç, Caldes i Llavaneres per a l’adquisició d’un

    aparell Alcotest (Majoria absoluta: 13 vots a favor)
  Adjudicació provisional de la concessió de la gestió del servei públic de mercat municipal i equipament esportiu i educatiu a Can

    Boada (Majoria absoluta: 7 vots a favor i 6 en contra)
  Acceptació de la renúncia de la Jutgessa de Pau titular i inici del procediment de nomenament de nou Jutge de Pau titular

    (Majoria absoluta: 10 vots a favor i 3 abstencions)
  Aprovació de l’acord d’ampliació de delegacions de funcions a la Diputació de Barcelona (Majoria absoluta: 13 vots a favor)

Els Xurribikers donen el tret de sortida a la Festa Major

L’ONCE dedica el cupó del 4 de febrer a Sant Vicenç

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)

El cupó del sorteig de l’ONCE
del 4 de febrer està dedicat a
Sant Vicenç de Montalt. La
iniciativa s’emmarca en una sèrie
dedicada a donar a conèixer
viles i municipis de tot l’Estat
espanyol. En aquest cas, hi ha
una vista de la façana de
l’Ajuntament i del campanar de
l’Església de Sant Vicenç. També

hi figura l’escut municipal i
algunes dades de la població.
La butlleta forma part d’una sèrie
de cupons que l’Organització
Nacional de Cecs (ONCE)
dedica a municipis de menys de
10.000 habitants, que es
difondrà per tot l’Estat. Es tracta
de cupons corresponents al
sorteig diari (de dilluns a dijous),

que es posen a la venda el
mateix dia del sorteig. Durant
el dia de la venda, circularan
per tot l’Estat 50 sèries amb
100.000 cupons cadascuna,
la qual cosa suposa un total de
5 milions de cupons amb la
imatge de la vila corresponent.
Aquest fet contribuirà a la difusió
de Sant Vicenç de Montalt.

Fins al moment de tancar l’edició
d’aquest butlletí, l’elevada
participació, tant als actes
culturals com a les cites
lúdiques paral·leles, ha estat
el termòmetre que dóna fe de
l’expectació que ha generat la
Festa Major d’enguany.
La plaça del Poble, el Pavelló
Municipal, l’envelat, la plaça de
l’Església, el Centre Cívic, la
Riera del Gorg i l’entorn de la
zona esportiva han estat els
espais on més gent s’hi ha
concentrat, assolint els actes
que s’hi celebraven una
elevadíssima participació.
El Club Ciclista Xurribikers,
l’Escudellada, les exhibicions
d’aeromodelisme, els balls,
les sardanes, la Missa
solemne, la Baixada de
carretons, la Trobada de
gegants i el Festival de patinatge,

del regidor de Cultura,
Amadeu Clofent, abans de
donar pas al pregó, s’ocupà
de convidar a la ciutadania a
participar activament de la
festa. Per la seva banda, els
amics de les dues rodes ens
van oferir un pregó divertit,
molt irònic, carregat d’ingeni i
alhora reivindicatiu. Com
s’acostuma a dir ``va haver-hi
estirades d’orelles per
tothom´´: alcalde, regidors
de l’equip de govern i també
regidors de l’oposició. A
destacar, les paraules de
reconeixement i record que
els Xurribikers varen dedicar
a l’alpinista santvicentí Toni
Sors, quan som a les portes
de celebrar el 25è aniversari
de la primera ascensió
Catalana a la cima de
l’Everest, el sostre del món.

entre d’altres,  han estat  els
protagonistes de dos caps de
setmana que ens han
convidat, malgrat que el
temps en alguns moments no
acompanyava, a gaudir i
participar d’una festa molt
especial pels santvicentins i
santvicentines, amb uns trets
d’identitat molt significatius,
que ha comptat amb actes
variats i per a tots els gustos
i edats i, sobretot, rellevant
pel seu caràcter popular.
Els integrants del Club Ciclista
Xurribikers van ser els
encarregats de donar el tret
de sortida a la Festa Major
de Sant Vicenç 2010 el passat
16 de gener, amb la lectura
del pregó des de la balconada
del Casal de Cultura. Al seu
costat, l’alcalde, Miquel Àngel
Martínez i Camarasa, acompanyat



Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

.

Nou impuls a la filosofia de ``Les 3 Viles´´

Disfresses a punt? Torna el Carnaval a Sant Vicenç
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Des de finals del passat mes
de gener, no es pot accedir
a Caldes d’Estrac per la
carretera Nacional II,
direcció Girona, a causa de
les obres de construcció
d’un pas de vianants, que
comunicarà l’estació de
Renfe amb l’aparcament,
també en obres. Aquesta
mesura excepcional tindrà
una durada aproximada de
2 mesos i mig.
Les alternatives de circulació
que recomana l’Ajuntament
de Caldes per accedir al
municipi veí, degudament
senyalitzades a diferents

Tallat l’accés a Caldes per la N-II

Sant Vicenç, Caldes i Llavaneres
han decidit potenciar la creació de
nous serveis mancomunitats. La
decisió neix de la convicció que
els ajuntaments petits necessiten
agrupar-se per  millorar l’atenció
al ciutadà. El    repte és sumar
recursos per tal de promoure
nous serveis comuns i abaratir-
ne els costos.
Els tres alcaldes, Joaquim Arnó,
de Caldes, Bernat Graupera, de
Llavaneres, i Miquel Àngel
Martínez i Camarasa, de Sant
Vicenç, ja han començat ha fixar
les línies de treball que seguiran
aquest 2010. Medi Ambient,
Seguretat Ciutadana, Promoció
Econòmica i la gestió municipal
seran alguns dels àmbits prioritaris.
De fet, en el cas dels cossos de

 seguretat municipals, el Ple de
Sant Vicenç ja ha aprovat  un
conveni de col·laboració entre
els tres municipis per a l’adquisició
d’un etilòmetre pel control efectiu
de les conductes relacionades
amb la conducció sota els efectes
de begudes alcohòliques als nuclis
urbans de les tres poblacions.
En la mateixa línia, els tres
ajuntaments estan ultimant les
bases que regiran l’adjudicació
conjunta del servei de neteja dels
equipaments municipals amb
l’objectiu d’obtenir una millora en
el preu i en la qualitat del servei.
Les 3 Viles ja han col·laborat en
iniciatives  anteriors, com la posada
en marxa de la deixalleria
mancomunada, que entrarà en
funcionament aquest 2010.

Entre el Dijous Gras, 11 de febrer,
i el Dimecres de Cendra, 17 de
febrer, Sant Vicenç tornarà
a gaudir  amb la rauxa del
Carnaval, que arribarà per posar
la vila cap per avall. Hi haurà
de tot: xerinola, rua, ball de
disfresses, música... Gràcies a la
col·laboració entre l’Ajuntament,
els centres educatius i les
entitats del poble, tothom
podrà participar de la gresca.
Així, sota la mirada de Sa Majestat

Carnaval serà el mateix
divendres a l’envelat, on se
celebrarà una nova edició de
la Festa Paranoia. Els joves
menors de 16 anys estan
convocats a 2/4 de 7 de la tarda
i els majors d’aquesta edat,
a partir de les 10 de la nit.
El ball de Carnaval  arribarà  també
a l’envelat  dissabte, dia 13,
desprès que la rua, concentrada
a la plaça del Poble a les 5 de la
tarda, finalitzi el seu recorregut.

Carnestoltes,  els centres educatius
donaran el tret de sortida a la
programació festiva la tarda del
Dijous Gras amb els típics
berenars de pa amb truita i
botifarra d’ou. Com cada any,
serà divendres quan esclati la
xerinola entre els més menuts i
joves amb el seguit de propostes
que les escoles, l’institut i les
AMPES han programat: rues,
xocolatades, activitats lúdico-
festives... La cita del jovent amb el

punts del poble mitjançant
cartells i rètols específics,
són les següents: carretera
de Sant Vicenç, per la part
alta del municipi, amb
entrada pel carrer Fornaca.
Per arribar a la part baixa de
Caldes, s’haurà d’accedir
per la rotonda de Sant
Vicenç (abans d’arribar a
Caldes, direcció Girona),
enfilant el passeig
dels Anglesos i
l’inici de la Riera, o bé
passar Caldes fins arribar a
la rotonda d’Arenys de Mar i
prendre el sentit contrari, en
direcció a Barcelona.

Les famílies amb pocs
recursos no hauran de pagar
la taxa d’escombraries.
Aquesta mesura es pren
com a mesura social i d’ajut a
les famílies que obtinguin, en
el total del seu nucli familiar,
uns ingressos anuals inferiors
al salari mínim interprofessional
(633,30 euros al mes).
Les persones que reuneixin
aquest requisit poden
adreçar-se a l’Ajuntament
(Oficina de l’ORGT), en
horari de dilluns a divendres
de 9 a 14h, per tal de poder
tramitar la sol·licitud. El termini
per fer-ho finalitza el 31 març.

Cost=0
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Vols ser Jutge/ssa de Pau de Sant Vicenç?
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NOTÍCIES
BREUS

  El govern municipal de
Sant Vicenç torna a optar per
la contenció en els
pressupostos municipals.
El Ple de la Corporació ha
donat llum verda als comptes
del 2010, que no superaran els
8 milions d’euros, distribuïts en
6.723.594 euros per a  les
despeses ordinàries i
amortitzacions, i 1.222.820 euros
per a inversions. En total, el
Pressupost 2010 ha
experimentat un decrement de
l’1,01% respecte el de l’any
anterior, tot i que contempla un
augment de la despesa en
serveis socials. A mitjans
d’aquest mes de febrer,
l’Ajuntament editarà un butlletí
monogràfic, dedicat als
pressupostos municipals.

  S’ha ampliat el termini de
vigència dels distintius de
Resident Autoritzat (Zones
Blaves i Zones Verdes)
corresponents a l’any 2009.
Així doncs, fins a l’emissió dels
nous distintius 2010, tindran
vigència els actuals.
L’Ajuntament comunicarà
puntualment, mitjançant aquest
butlletí i la web municipal, la
data d’entrada en funcionament
dels nous distintius així com del
procediment de lliurament i lloc i
horaris de recollida dels
mateixos.

  L’alumnat de l’IES de Sant
Vicenç ha realitzat, aquest
trimestre, un taller de Bullying amb
l’objectiu de prendre consciència
sobre aquesta problemàtica, i un
altre de Hip-Hop i Sexualitat
Segura. La valoració dels tallers
ha estat molt positiva, per la seva
participació i pel seu interès.
Aquestes activitats han estat
impulsades per la Regidoria de
Joventut amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

No llencis al carrer, que és de tothom,
allò que no vols a casa teva

Aquestes imatges, preses per personal de l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament a diversos indrets de la vila, donen fe de l’incivisme de
determinades persones que llencen al carrer tot allò que no volen a
casa seva, oblidant que aquests espais, realment, són de la comunitat,
perquè són espais públics compartits. I com a tals, són espais en què
tots tenim els nostres deures i les nostres obligacions, i és molt
important que tothom faci allò que li pertoca.
L’Ajuntament de Sant Vicenç posa a l’abast de la ciutadania els recursos
necessaris per actuar cívicament, i està obligat a exigir a aquells que
no es comporten que també ho facin i sancionar-los si no ho fan. En
aquest sentit, el passat mes de gener, l’Ajuntament va obrir 12 expedients
sancionadors i ja té a punt 37 nous expedients, que persegueixen acabar
amb una problemàtica que perjudica la imatge i les butxaques del
municipi i de tots els santvicentins i santvicentines.

En compliment de l’acord
del Ple de l’Ajuntament en
sessió extraordinària de
data 14 de gener de 2010,
s’ha obert la convocatòria
per a cobrir la vacant de
Jutge de Pau titular de Sant
Vicenç de Montalt.
Les persones interessades

poden presentar la
sol·licitud, acompanyada
del currículum-vitae i
fotocòpia del DNI, a l’OAC
de l’Ajuntament, de dilluns a
divendres, de 9 a 14h, i els
dimecres, de 16 a 19.30h.
Els/les aspirants hauran de
complir els requisits següents:

ser espanyol/a, major
d’edat, no presentar
incapacitats físiques o
psíquiques per a la funció
judicial, no haver estat
condemnats, processats o
inculpats per delictes dolosos
i estar en ple exercici dels
seus drets civils.




