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Xiprer de Can Jordi

Renovem l’enllumenat públic
per reduir el consum d’energia

Sant Vicenç es va adherir al Pacte
d’alcaldes i alcaldesses en el Ple de
l’Ajuntament del passat 27 de maig,
una iniciativa de la Unió Europea
contra el canvi climàtic i a favor de
l’estalvi i l’eficiència energètica.
Amb la signatura del Pacte, el
municipi es compromet a reduir en
un 20%, abans de l’any 2020, les
emissions de CO2 i dels gasos
d’efecte hivernacle (GEH) que
contribueixen al canvi climàtic.
Un dels compromisos del Pacte és
la redacció, amb el suport tècnic i
econòmic de la Diputació de
Barcelona, d’un Pla d’acció per
l’energia sostenible (PAES).
L’elaboració del PAES inclou la
realització d’un inventari d’emissions
 i la planificació d’un conjunt
d’actuacions destinades a l’estalvi
energètic i a la reducció d’emissions.
El PAES inclou el càlcul de les
emissions de GEH directament
generades per l’activitat de
l’Ajuntament –enllumenat públic,
equipaments, flota de vehicles–,
però també per aquelles altres
activitats sobre les quals el consistori
incideix, com ara la gestió dels
residus, l’aigua, el transport públic,
el trànsit urbà o el consum
elèctric domèstic.
Amb l’adhesió al Pacte, l’ambició
política del municipi queda reflectida
en el fet que, mitjançant la realització
del Pla d’acció per l’energia
sostenible, l’Ajuntament assumeix
com a propi el compromís
d’acompliment dels objectius del
Protocol de Kyoto.

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde

La plaça del Poble i els carrers
de Baix, Major, Baixada de la
Riera, Sant Josep, Sant  Antoni,
i Torrent del Ranxo, al nucli antic
de Sant Vicenç, estrenaran aviat
nou enllumenat públic, amb la
substitució dels punts de llum i
els seus corresponents suports,
que incorporaran làmpades
de baix consum. La xarxa
d’enllumenat també veurà
noves línies i quadres de llum
a les zones de La Cortesa-
Riera del Gorg i de l’entorn de
l’Església, inclosa la renovació
de l’enllumenat de la façana
de la parròquia de Sant Vicenç.
Un altra actuació que es
realitzarà serà la instal·lació d’un
sistema de gestió d’enllumenat
que permet gestionar l’encesa i
apagada de les làmpades, així
com la regulació dels diferents
nivells lumínics a les hores
programades. Inicialment aquesta
programació temporitzada fa que

després de les primeres hores
de funcionament al màxim
rendiment -període que
coincideix amb les hores de
màxima util ització dels
carrers-  es redueixi el
consum elèctric -i d’una forma
similar també el flux lumínic-,
permetent en tot moment,
però, prou claror per garantir
uns nivells correctes de
vigilància i seguretat.
Aquestes 4 actuacions d’inversió,
subvencionades pel Fons
Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, compten
amb un pressupost total de
258.140,47 euros i inclouen la
contractació de 10 persones
aturades de llarga durada.
La renovació de l’enllumenat
públic permetrà disminuir la
contaminació lumínica, i també
millorar altres paràmetres com
l’eficiència energètica i l’estalvi
energètic i econòmic.

En aquest sentit, paga la pena
destacar la tasca, potser menys
vistosa però de cabdal
importància, que l’Ajuntament
de Sant Vicenç està portant a
terme en l’àmbit de la gestió
d’un servei bàsic, com és
l’enllumenat.  Així, per primera
vegada, es disposa d’un registre
de control de les instal·lacions i
d’un arxiu unificat  de documents;
s’han sotmès a inspecció
periòdica reglamentària 25
instal·lacions i/o equipaments
municipals que, prèviament ha
calgut arranjar i posar a punt
per tal que l’acta d’inspecció
resultés favorable; s’ha legalitzat
la instal·lació de l’edifici de la
Policia Local, etc. Amb totes
aquestes actuacions, fruit d’un
treball feixuc i que no llueix,
l’Ajuntament ha aconseguit
implantar un sistema de gestió
rigorós i eficient, que contribuirà
a l’estalvi energètic i econòmic.
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La Diada de la Gent Gran canvia de format

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)

Diari de SessionsDiari de SessionsDiari de SessionsDiari de SessionsDiari de Sessions
Acords presos pel Ple municipal, celebrat el 27 de maig de 2010

   Aprovació de la nova redacció de l’article 25K del Reglament de gestió, règim intern i funcionament dels horts municipals (Majoria
      absoluta: 9 vots a favor i 4 abstencions)

   Aprovació de l’adjudicació definitiva de la concessió de la gestió del servei públic de mercat municipal i equipament esportiu i
      educatiu a Can Boada (Majoria simple, amb el vot de qualitat de l’alcalde: 6 vots a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció )

   Aprovació del Projecte de parcel·lació urbanística de la parcel·la d’equipaments EQ del Sector 11 Pla Parcial El Pedró (Unanimitat)
   Aprovació de la sol·licitud a la Generalitat perquè autoritzi una nova farmàcia a Sant Vicenç de Montalt (Unanimitat)
   Aprovació de la modificació de l’Ordenança 14 -Taxa Escola de Música-  (Majoria simple: 6 vots a favor, 4 abstencions i 3 vots en contra)
   Aprovació nomenament de membres a diversos Consells Sectorials de Participació Ciutadana (Unanimitat)
   Adhesió al ‘’Pacte d’Alcaldes’’ en actuacions d’eficiència energètica (Unanimitat)
   Aprovació de l’annex al Conveni Marc entre el Departament de Salut, la Diputació de Barcelona, el Servei Català de la Salut,

      el Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i d’altres municipis de la comarca (Unanimitat)
   Aprovació del Conveni de delegació de la gestió de l’autorització sanitària de funcionament al Consell Comarcal del Maresme

      per establiments de comerç minorista de nova creació (Unanimitat)
   Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local d’aprovació de les festes locals per al 2011 (Unanimitat)
   Aprovació d’una Moció conjunta per a l’adhesió a la proposta de candidatura de la Fundació Vicente Ferrer al Premi Nobel

      de la Pau (Unanimitat)

Més i millors equipaments esportius
Les obres de cobriment de la pista
exterior annexa al Pavelló
Municipal Toni Sors es van
començar a executar el passat
mes de juny i és previst que
torni a estar operativa aquest
mes de juliol. Amb aquesta
actuació, molt esperada per la
ciutadania i per  diversos clubs
esportius de la vila, es millorarà i
s’ampliarà  de manera substancial
l’oferta d’equipaments esportius
al municipi. La pista exterior, ja

existent, està situada al costat
del pavelló i té delimitades 3
pistes; una de mini-bàsquet,
una altra de bàsquet i la darrera
de futbol-sala. El projecte té com
a principal objectiu el cobriment
de la pista amb una estructura
metàl·lica. Tanmateix, també
s’adequaran  els laterals amb una
estructura que permetrà tancar
totalment la instal·lació amb
unes lones corredisses. Les
obres van a càrrec de l’empresa

Naiven, S.L., i compten amb un
pressupost de 81.134,34 euros,
dels quals 48.996,34 euros venen
d’una subvenció de la Generalitat
de Catalunya (PUOSC).
Aquesta actuació ve a donar
resposta a una reivindicació dels
ciutadans i també dels clubs
esportius de la localitat, que
desenvolupen la seva activitat
habitual al pavelló,  i que es
veien restringits per problemes
d´horaris i d’ocupació d’espais.

Amb l’arribada de l’estiu, ens
preparem per a celebrar un dels
 actes més entranyables i esperats
per la gent gran de la nostra vila: la
festa homenatge que aplega i
agermana a totes les persones
grans de la població. Una festa que,
any rere any, s’ha anat consolidant
fins a esdevenir una de les dates
més destacades del calendari festiu
de Sant Vicenç.
Enguany, però, la festa canvia de
format i presenta moltes novetats.
Així, el pes específic de l’organització
del programa d’actes passa a
recaure sobre l’Associació de Gent
Gran Els Xurravins, que comptarà
amb el suport i el recolzament
de l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt. Altra de les novetats

destacades és l’ampliació del
programa d’actes, que s’allarga 1
setmana i inclou una variada
oferta de propostes, amb l’objectiu
que la festa més enllà del típic dinar
de germanor es converteixi en
un aparador de les activitats
destinades a la gent gran que, de
manera regular, s’organitzen a la
nostra vila. Així entre el 3 i l’11
de juliol, es portaran a terme
propostes de tot tipus i a per a tots
els gustos: exposicions, xerrades,
col·loquis, campionats de billar i
de futbolí, l’estrena d’un programa
de ràdio, etc., sense oblidar la
tradicional Missa, seguida del dinar
de germanor;  i com a cloenda,
un acte oficial que servirà per retre
homenatge a les dues persones

(home i dona) sòcies de
l’Associació de Gent Gran Els
Xurravins, empadronades a Sant
Vicenç, de més edat. L’humorista
Pep Plaza serà l’encarregat
d’amanir amb les seves imitacions
l’acte que baixarà el teló de la
Setmana de la Gent Gran.
Tot i que, l’entrada a tots els actes
programats és lliure i gratuïta, per
assistir al dinar de germanor que
aplegarà el dia 7 al Restaurant
Turó del Sol les persones majors
de 65 anys empadronades al
municipi, i a l’acte de cloenda, obert
també a tots els socis dels
Xurravins, que se celebrarà el dia
11 al Centre Cívic El Gorg,  caldrà
disposar de la corresponent
invitació i entrada numerada.

El col·lectiu de gent gran
de Sant Vicenç el formen
737 persones, de les quals
382 són dones i 355 homes.
La població major de
65 anys representa
un 12,6% de la població total
del municipi, que actualment
arriba als 5857 habitants.
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l’Ocupació (març-maig 2010)
Un curs sobre ‘’Rehabilitació i
mobilització de malalts’’ i tres
monogràfics:  ‘’L’entrevista de feina’’,
‘’L’accés a l’Administració Pública’’ i
‘’Tècniques de recerca de feina’’.
Xarxa Inicia (Tot l’any)
Dispositiu d’assessorament per a
la creació d’empreses.
L’objectiu principal de la Regidoria
de Promoció Econòmica és seguir
treballant per millorar les possibilitats
d’inserció laboral de totes aquelles
persones en situació d’atur que
s’han vist afectades per l’actual crisi
econòmica que incideix entre
d’altres en el mercat de treball.
Aquelles persones interessades
en dirigir-se al Servei Local
d’Ocupació (C/ Sant Antoni, 13)
poden fer-ho els dilluns, dimecres
i divendres de 9 a 14h.

Noves actuacions per afavorir la inserció laboral

Maria Mercè Marçal

Millora de l’entorn amb espais verds i jardineres
En les darreres setmanes,
la Regidoria d’Obres i Serveis,
a través de la Brigada
Municipal, ha portat a terme
treballs d’enjardinament i
paleteria al parc dels Germans
Gabrielistes i a la zona de
Montaltpark.
L’actuació del parc ha consistit
en l’adequació dels parterres
laterals del camí que porta des
de l‘entrada principal fins a la
placeta central, on operaris de
la brigada han sembrat  plantes
de la família de les herbàcies

perennes, com pennisetums,
altres varietats de plantes
amb flor i romaní,  un  arbust
mediterrani molt característic
iconegut per la seva olor
fragant i fresca. 
Aquest nou espai verd es
caracteritza pel seu baix
manteniment, resistència i
baix consum d’aigua.
Tanmateix,  tenint en compte
que l’aigua és un bé escàs,
s’ha impulsat l’aprofitament
de l’aigua del llac del parc per
al reg dels nous parterres.

A la vorera del C/ Costa Brava ja llueixen un
seguit de jardineres que serviran per donar una
imatge molt més cuidada i agradable d’aquest
espai, que també ha guanyat en mobilitat peatonal.

La Regidoria de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt posa a
disposició d’aquelles persones en
situació d’atur un dispositiu
d’inserció laboral, el Servei Local
d’Ocupació. Durant el primer
semestre de 2010 s’han dirigit
per primera vegada al Servei
Local d’Ocupació un total de
58 persones per formar part de la
borsa de treball de l’Ajuntament
i 42 que ja eren usuàries s’hi han
dirigit per rebre assessorament
en temes d’inserció laboral o
formació. Aquest servei ha
permès reincorporar al mercat de
treball un total de 18 persones que
es trobaven en situació d’atur. Els
sectors generadors d’ocupació
han estat bàsicament l’hostaleria i
el d’atenció a les persones.

Les empreses de Sant Vicenç que
tinguin la necessitat de cobrir algun
lloc de treball poden posar-se en
contacte amb el Servei Local
d’Ocupació al 93 791 47 18 o a
promocioeconomica@svmontalt.cat
Algunes de les eines que el Servei
Local d’Ocupació ha posat a
l’abast de les persones en situació
d’atur al llarg del primer semestre
de 2010 han estat:
Porta 22 (gener-juny 2010)
Aplicatiu multimèdia per a la
inserció laboral.
Club de feina (Tot l’any)
Servei d’assessorament per a la
recerca de feina.
Alfabetització digital per a la
inserció laboral (abril 2010)
Curs d’iniciació a la recerca de
feina per Internet.
Cursos de Formació per a

La Regidoria de
Promoció Econòmica
posa a disposició de
tots els usuaris/es del
Servei Local
d’Ocupació un
catàleg de recursos
per a la Inserció
Laboral en format CD-
ROM on hi trobareu
informació sobre:
l’elaboració del CV,
l’autocandidatura,
l’entrevista de
selecció, borses de
treball per Internet,
llistat d’ETT,
homologació
d’estudis,
Normalització
Lingüística, centres
de formació,
directoris
d’empreses...
vine a l’Ajuntament a
buscar el teu
exemplar gratuït!.

El concurs per triar el nou logotip de l’Espai Jove ‘’El Cau’’ ja té guanyadora. D’entre les
propostes presentades ha sortit com a més votada l’obra de la jove santvicentina Rocío
Cantarero. La nova imatge representa un camí, on prenen protagonisme les diferents
activitats i propostes que el jovent pot fer a través de ĺ Espai Jove, que també hi apareix
reflectit. Com a element identificatiu del poble, Rocío ha triat la imatge de l’església.

L’Espai Jove estrena logotip

Reciclatge: Us ho posem més fàcil!
Tot i que els olis vegetals provinents de fregits, etc.,  s’han de portar a la deixalleria -mòbil
    i/o fixa-, l’Ajuntament ofereix un nou servei a la ciutadania amb l’objectiu de facilitar-li el
        reciclatge d’aquest tipus de residus, que moltes vegades acaba a les nostres

    clavegueres amb el cost ambiental que això suposa. Així, a partir d’aquest
    mes de juliol, Sant Vicenç disposarà de dos nous punts de recollida d’olis
    vegetals, que trobareu ubicats als carrers Ginesta i Costa Brava.
    Tanmateix, l’Ajuntament també posa a la vostra disposició, de manera
    gratuïta, uns petits bidons que podeu recollir a l’Ajuntament  perquè aneu
    acumulant-hi, còmodament, els olis que feu servir a casa.
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LA FESTA
DE LES
ENTITATS

La 3a Mostra d’Entitats de Sant
Vicenç ha estat un èxit rotund
amb més assistents i participació
que mai en la nova ubicació a la
renovada Av. Toni Sors. Al llarg
de la tarda-vespre del passat
29 de maig, les diverses activitats
organitzades per les entitats i
associacions de la vila així com
per les diferents àrees de
l’Ajuntament van registrar un
increment notable respecte
d’anteriors edicions, així com el
nombre d’assistents, que s’ha
multiplicat.
La mostra es va inaugurar per
part de l’alcalde, Miquel Àngel
Martínez i Camarasa, qui va
voler destacar ‘’la total implicació
de les entitats santvicentines
amb una Mostra que ha estat
ideada, dissenyada, organitzada i
protagonitzada pel ric teixit
associatiu de la vila, que s’ha
bolcat de ple perquè tota la
ciutadania pogués gaudir d’una
festa 100x100 oberta i
participativa’’.
Enguany, el recinte firal va acollir
una quarantena de carpes que les
entitats i el mateix Ajuntament han
fet servir d’aparador per tal
d’explicar a la ciutadania qui són,
què fan i com s’organitzen.
Arribada la nit, la Mostra va
encarar el tram final amb un
sopar popular, en el transcurs del
qual es van lliurar diplomes a tres
entitats de la vila, que han estat
seleccionades seguint les
opinions vertides per la ciutadania
a l’Enquesta d’en Xurri. Enguany
els premis han estat per
Donactiva, la Colla de Geganters
i el Club Ciclista Xurribikers.

El 29 de maig, TOTHOM va fer MOSTRA

Nous canals alternatius de TDT al Maresme
en marxa, en canals alternatius,
les emissions que actualment hi
ha en els canals del 66 al 69
inclosos, des del centre emissor
de Collserola,només en direcció
al Maresme.
De tota manera, aquests nous
canals són una alternativa per
tots aquells ciutadans que
detectin problemes de recepció
d’aquests múltiplex. Qui no tingui
problemes de recepció, podrà
continuar veient aquests 4
múltiplex pels mateixos canals
(del 66 al 69).
Per a la correcta adequació

 dels sistemes de recepció
d’aquells ciutadans afectats per
aquesta problemàtica, es
recomana resintonitzar els
aparells receptors i, si fos
necessari en els casos d’antena
col·lectiva, avisar a l’instal·lador
homologat habitual.
Els nous canals alternatius són
els següents: MUX TVE, Veo i
Net TV (canal 66) al Canal 41;
MUX Sogecable i La Sexta
(canal 67) al Canal 29; MUX
Tele5 i Net TV (canal 68) al 
Canal 23; MUX Antena 3 i La
Sexta (canal 69) al Canal 43.

La recepció del senyal de televisió
a les zones costeres sempre ha
tingut algun grau de complexitat.
Les condicions climatològiques,
sobretot a l’estiu, fan que hi hagi
propagacions, sobre el mar,
d’altres canals, i això provoca
interferències. Aquest fenomen ja
es donava amb la televisió
analògica, però amb la TDT,
aquest fet s’accentua en els
canals alts de la banda UHF.
Amb l’objectiu de facilitar una
alternativa de recepció de TDT
lliure d’aquest tipus d’interferències
al litoral del Maresme, s’han posat




