3

5

6

La preinscripció a l’escola
bressol serà del 13 al 24
de maig

En marxa un procés
de selecció per a contractar
tres persones

El comerç local centrarà
el concurs fotogràfic «Un tastet
de Sant Vicenç»
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La iniciativa «Paraules Dibuixades»
tornarà a fer volar la imaginació dels
santvicentins i les santvicentines
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En compliment de la Llei
electoral
Arran de la convocatòria de les pròximes eleccions
municipals, que se celebraran el diumenge 26 de
maig, l’Ajuntament ha decidit, de manera excepcional,
eliminar els articles d’opinió que s’inclouen
habitualment en aquesta publicació. La voluntat és
respectar la Llei orgànica de règim electoral (LOREG) i
les instruccions dictades per la Junta Electoral Central.

Nou cicle de converses amb
l’alcalde
Recentment s’han posat en marxa noves trobades
informals i disteses amb l’alcalde, Javier Sandoval, per
a xerrar i debatre sobre temes candents del poble tot
compartint una beguda. Les converses tindran lloc
els dimarts a les 19 hores i són obertes al conjunt de
la ciutadania. Les pròximes sessions seran els dies
7, 14 i 21 de maig. Per a assistir-hi cal inscriure-s’hi
prèviament a través de l’adreça de correu electrònic
comunicacio@svmontalt.cat.

Lliurats els nous
distintius per a aparcar
a la zona blava
Des de l’1 de maig, els distintius de l’any
2018 per a poder aparcar gratuïtament
a les zones blaves del municipi ja
no són vàlids. El consistori ha enviat
els nous per correu postal a totes les
persones propietàries de vehicles
matriculats al poble. En total, s’han
lliurat 4.000 distintius, que hauran
d’anar necessàriament adherits en un
lloc visible del parabrisa del vehicle. Les
persones que no l’hagin rebut es poden
adreçar a l’OAC de la Policia Local.

Ple municipal ordinari 28 de març del 2019
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Donar compte de l’aprovació per la
Junta de Govern de la modificació del
preu públic de les activitats esportives
(campus de vela)
Modificació de la retribució del Sr.
Alcalde (dedicació exclusiva)

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s i PP

Ratificació de la modificació dels estatuts
del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s i PP

Modificació de les ordenances 19 i 62
(taxa i reglament de les zones blaves)

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s i PP

Creació d’un registre de personal i
assignació d’un codi identificatiu de
signatura de professionals de l’Àrea de
Serveis Socials

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s i PP

Aprovació del conveni i de l’addenda
econòmica amb el CCM pel suport en
l’àmbit del servei d’atenció domiciliària

PSC, CiU, 9SV,
ERC+AM, C’s i PP

Ja es poden sol·licitar
les subvencions per a
entitats esportives
Fins al 31 de maig, les associacions i els
clubs esportius que figurin inscrits en
el Registre Municipal d’Entitats poden
sol·licitar telemàticament els nous
ajuts. Enguany, l’Ajuntament destinarà
prop de 24.000 euros, un 10 % més que
l’any passat, a fomentar la pràctica de
l’esport al poble. L’any passat foren nou
les entitats que es van beneficiar de les
subvencions.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta
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Comença la preinscripció
a l’escola bressol

La ciutadania podrà participar en l’elaboració
del segon Llibre Gegant de Contes del municipi

Per al pròxim curs, la Llar d’Infants
ofereix places de lactants (de menys
d’un any), caminants (1-2 anys) i
parlants (2-3 anys). Del 13 al 24 de
maig, les famílies interessades podran
presentar la seva sol·licitud a l’OAC de
l’Ajuntament. El 4 de juny es publicarà
la llista provisional i el 18 de juny, la
llista oficial d’admesos. La matriculació
es farà entre el 19 i el 26 de juny.

Arriba la segona edició de
«Paraules Dibuixades»
El mes de maig arrencarà amb una
de Sant Vicenç de Montalt, elaborat
trobada plena d’històries i il·lustral’any passat i que, un cop enquadercions. El pròxim dissabte 4 de maig,
nat, es presentarà a la ciutadania.
Sant Vicenç de Montalt vibrarà amb
Més propostes ompliran el
la segona edició del projecte cultural
municipi
«Paraules Dibuixades». Després de la
A les 11.30 hores, el Casal de Cultura
reeixida primera edició, les regidories
acollirà el monòleg Pompeu Fabra,
de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntajugada mestra!, de la Cia. Inútils
ment tornen a convidar els veïns
Mots – Teatre de la Paraula.
i les veïnes a participar en la
Així mateix, a les 19 hocreació del segon Llibre
L’activitat
res, el Centre Cívic El
Gegant de Contes del
s’allargarà fins a les
Gorg celebrarà la XI
municipi.
14 hores per tal que
Festa de les Lletres,
Enguany, la iniciatothom pugui deixar
en què es presentarà
tiva comptarà amb
la seva empremta
el conte L’avi Ramon,
la col·laboració de
escrit per Evarist
destacats escriptors
en el nou recull
March
i il·lustrat per
locals que donaran
de contes
Judit Alabert, amb motiu
suport a petits i grans en
de la diada de Sant Jordi.
la redacció de les històries.
L’acte també comptarà amb la
Paral·lelament, reconeguts il·lustrapresentació de la guia Dones pionedors santvicentins ajudaran a transres del Maresme, elaborada per les Biformar les paraules en creatius diblioteques del Maresme, i el passi del
buixos. L’activitat començarà a les 10
vídeo protagonitzat per la pionera
hores i s’allargarà fins a les 14 hores,
santvicentina Gina Pórtera. A l’últim,
per tal que tothom qui vulgui pugui
es farà també el lliurament de premis
omplir amb imaginatives aventures
dels XIII Jocs Florals, amenitzat per
una pàgina del nou recull de contes.
l’alumnat de l’Escola Municipal de
Durant el matí, també es podrà gauMúsica L’Oriola.
dir del primer Llibre Gegant de Contes

S’ultimen els preparatius
per a les activitats
esportives d’estiu
Del 25 de juny al 2 d’agost, el municipi
acollirà una àmplia oferta d’activitats
lúdiques i esportives com el XXI
Campus de Futbol del CF Santvicentí,
cursets de natació o classes de vela.
Les inscripcions, que es podran fer
per setmanes, es realitzaran al pavelló
municipal Toni Sors del 13 de maig al 12
de juny.

La cursa IronKids torna
al municipi
Sant Vicenç de Montalt serà novament
la seu de la cursa infantil IronKids, per a
infants d’entre 3 i 16 anys. El 2 de juny, a
les 10 hores, es donarà el tret de sortida
a la prova, que comptarà amb diferents
recorreguts, a l’avinguda Toni Sors. Les
inscripcions estaran obertes fins al 31 de
maig a www.ironman.com/barcelona.
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l Més il·luminació per a garantir

la seguretat a l’espai públic

En les darreres setmanes, s’han col·locat nous punts
de llum al parc de Can Boada i als carrers Montnegre,
Avets i Boixets. També s’ha instal·lat per primer
cop enllumenat al camí de la Puntaire. En total, es
destinaran 50.000 euros a millorar la xarxa actual.

S’introdueixen millores en el reciclatge
a Montaltpark
L’Ajuntament ha començat a treballar
en l’agrupació de les dues àrees de
recollida de residus ubicades al carrer
Costa Daurada en un sol punt, que
comptarà amb una quinzena de contenidors nous. També s’hi instal·larà
una tanca perimetral de fusta per tal
de millorar la neteja de la zona i reduir
l’impacte visual. Actualment, hi ha un

punt d’aportació de residus amb deu
contenidors en un extrem del carrer
i un altre amb cinc contenidors a l’altre extrem. La nova zona de reciclatge
s’ubicarà al començament del carrer
Costa Daurada, a tocar de la N-II i a
pocs metres del pas soterrat. Els espais
que quedaran lliures de contenidors
es destinaran a aparcament en bateria.

El municipi compta amb 76 càmeres de tres tipologies
diferents: de trànsit, d’ambient i ubicades en equipaments

Sis noves càmeres de videovigilància al
parc dels Germans Gabrielistes
El consistori ha finalitzat els treballs
d’habilitació de sis càmeres de videovigilància al parc dels Germans Gabrielistes. La mesura reforçarà la seguretat
en aquest espai públic i esdevindrà
un element preventiu i dissuasiu davant possibles actes vandàlics. En els
pròxims mesos, s’instal·laran sis nous

l Es repara el rellotge del

campanar

Les feines realitzades al rellotge del campanar de
l’església, que fa mesos que està avariat, van començar
a l’abril. La revisió de l’aparell va detectar que hi havia
algunes peces malmeses i que s’havien de substituir. El
cost de la reparació ascendeix a més de 8.000 euros.

aparells al parc i es col·locaran càmeres de videovigilància a la carretera
de Sant Vicenç, als carrers Maregassa i
Avets i a la zona del supermercat Sorli.
Actualment, el municipi compta amb
26 càmeres de lectura de matrícules,
41 d’ambient i nou ubicades a diferents equipaments municipals.
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S’ofereixen noves contractacions a través de plans d’ocupació i tallers
formatius per a ajudar el jovent en la recerca de feina

Afavorint la inserció laboral de les persones
desocupades
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha obert
el procés per a contractar tres persones a través de plans d’ocupació. La
convocatòria, que està subvencionada per la Diputació de Barcelona,
s’adreça a persones en situació d’atur
del municipi, amb dificultats d’inserció laboral i en situació de risc d’exclusió social.
En concret, s’ofereix una plaça d’auxiliar administratiu per un període de
sis mesos i dues places de peons de
brigada que tindran un contracte de
quatre mesos cadascun. Les persones
interessades a accedir-hi caldrà que
presentin la sol·licitud a l’ajuntament
del 6 al 17 de maig. Entre els requisits,
és necessari haver complert els 18
anys i estar inscrit al SOC —com a demandant d’ocupació no-ocupat— i a
la xarxa Xaloc.

Nou horari del Servei
Local d’Ocupació
Dimecres de 9 a 14 h i de 16 a
18.30 h
Dijous de 9 a 13 h
Per a més informació:
promocioeconomica@svmontalt.cat
o trucant als telèfons
93 791 47 18 i 93 791 05 11

Acompanyament juvenil
En el marc del Programa d’Acompanyament Juvenil 2019 s’han organitzat dos tallers formatius per a
millorar els coneixements del jovent
i obtenir recursos que els ajudin a trobar feina. Aquests es faran els dies 8 i
22 de maig d’11 a 14 h al centre cívic.

La primera sessió Tinc una entrevista
de feina, i ara com la supero? oferirà
als assistents eines per a superar una
entrevista de feina. Durant la segona
I com busco feina: els diferents canals
d’accés a les ofertes es vol mostrar al

jovent els diferents canals que tenen
al seu abast per a accedir a ofertes
laborals. Les persones interessades
a assistir a aquests tallers s’hi poden
inscriure enviant un correu electrònic
a l’adreça joventut@svmontalt.cat.

S’amplia l’escombrada manual al casc antic, passeig marítim i
barris de Can Ripoll, Can Boada i Montaltpark

Es reforça el servei de neteja a la via
pública
Des del passat mes d’abril s’apliquen
algunes mesures per a garantir el
bon manteniment dels carrers i les
places. Així doncs, s’ha reforçat l’escombrada manual de dilluns a divendres en quatre hores diàries per a
la neteja de voreres i el buidatge de
papereres. Les zones que es beneficiaran d’aquesta ampliació del servei

són el casc antic, el passeig marítim,
Can Ripoll, Can Boada i Montaltpark.
També s’ha substituït una de les màquines pels problemes que provocava tant per la seva antiguitat com per
les seves dimensions.
L’ampliació del servei de neteja a la
via pública suposa un cost mensual
per al consistori de 1.767,15 €.

6

InfoMontalt Maig 2019

Es renova la instal·lació tèrmica del pavelló
i s’instal·len plantes fotovoltaiques al centre
cívic i a les escoles

Millorant l’eficiència
energètica en els
equipaments municipals
S’han iniciat els treballs de substitució de les dues calderes del pavelló municipal Toni Sors. Una d’aquestes estava
fora de servei i l’altra no era suficient per a cobrir les necessitats de l’edifici. El projecte, que suposarà una millora de
l’eficiència energètica, inclou la renovació de les canonades d’aigua de la instal·lació tèrmica i la correcció d’alguns
defectes per donar compliment a la normativa vigent. El
cost dels treballs serà de 29.811,11 €.
D’altra banda, es preveu que aquest mes de maig s’iniciïn les obres d’instal·lació de tres plantes fotovoltaiques
al centre cívic i a les escoles Sant Jordi i Sot del Camp.
Aquest projecte suposarà també una reducció del consum
energètic i és una aposta pels recursos renovables. A la recepció de l’ajuntament hi ha instal·lada una pantalla que
recull les dades de producció d’energia i de consum dels
edificis que compten amb plantes fotovoltaiques.

l A la venda els abonaments

d’estiu de la piscina

Les persones empadronades podran gaudir de la
piscina municipal durant tot l’estiu per només 20 €.
Els abonaments es poden tramitar en línia a través
del web municipal o adquirir a l’OAC. La temporada
s’iniciarà el 17 de juny i tancarà el 15 de setembre.

Jornades
de portes
obertes els
dies 8, 9,
15 i 16 de
juny

l 12a edició del concurs de

fotografia «Un tastet de Sant
Vicenç»
El comerç local és el tema escollit en aquesta edició
del concurs. Hi ha temps per a presentar les obres
fins al 31 de maig. Les imatges premiades i finalistes
s’utilitzaran per a realitzar el calendari SVM 2020.
Les bases es poden consultar al web municipal.

El parc dels Germans Gabrielistes comptarà
amb un mirador i uns nous lavabos públics

Es liciten les obres de
restauració de la torre de
guaita
L’Ajuntament de Sant Vicenç vol convertir la torre de guaita
del parc dels Germans Gabrielistes en un mirador. El projecte inclou la restauració de l’interior amb la construcció
d’una escala semicircular que hi faciliti l’accés a tothom,
la substitució de finestres i balconeres de fusta i el sanejament i impermeabilització de l’edifici. Així mateix, es preveu fer-hi uns lavabos públics que donaran servei als usuaris de la torre i del parc en general. El consistori ha licitat
les obres per un preu de 109.996,64 €, que es finançaran,
en part, amb una subvenció de 82.000 € de la Diputació
de Barcelona. Es preveu que els treballs tinguin una durada
aproximada de dos mesos.
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Els comptes del 2018 han
reduït la taxa d’endeutament
fins a l’11 %

Deute i estalvi 2010-2018
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Deute
Estalvi

Es tanca l’any amb
un superàvit d’un
milió d’euros
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha tancat el 2018 en positiu. El resultat pressupostari ha estat d’1.409.995,74 €,
una xifra que es troba 200.000 € per
sobre de la que es va assolir l’any
2017. Els comptes municipals han
inclòs un superàvit de 943.420,40 € i
un augment de quasi un milió d’euros
del romanent de tresoreria.
Pel que fa l’endeutament, la gestió
econòmica realitzada ha permès reduir-lo en 300.000 € en només un any
i l’ha situat en 1.021.427,73 € i una rà-

tio de l’11,19 %. També s’ha escurçat
el període mitjà de pagament a pro-

Durant el mes d’abril s’han incorporat cinc nous agents de la
Policia Local i tres auxiliars administratives

Aposta per una
professionalització
de la plantilla
municipal
Amb l’objectiu de millorar la seguretat
ciutadana, l’Ajuntament ha incorporat
cinc nous agents de la Policia Local.
D’aquests, tres corresponen a funcionaris en pràctiques que faran el curs de

Sessions
formatives per
a fomentar una
mobilitat segura
Prop de 700 alumnes de primària,
ESO i batxillerat han participat durant els mesos de febrer i març en
uns cursos impartits per la Policia Local amb la voluntat de reduir els accidents. Durant el mes de maig s’oferiran xerrades conjuntes amb l’Institut
Guttmann i un parc mòbil del Servei
Català de Trànsit.

veïdors, que en el moment de finalitzar l’exercici era inferior als set dies.

Formació Bàsica de Policia de l’Escola
de Policia de Catalunya i els altres dos
han estat contractats com a interins
per a cobrir dues baixes. També s’han
incorporat tres funcionàries de carrera
per a cobrir places d’auxiliar administrativa que fins ara estaven ocupades
de forma interina. Els dos processos
de selecció s’han fet mitjançant un
concurs-oposició lliure i han comptat
amb més d’un centenar de sol·licituds
cadascun. De forma paral·lela, s’han
creat dues places d’agent responsable
de torn de la Policia Local que pretenen millorar l’operabilitat del cos.

Els cursos
s’han impartit
a primer, tercer i
cinquè de primària
i a tots els nivells de
secundària i
batxillerat

Agenda
SVMontalt

19 H, A LA BIBLIOTECA
l CLUB DEL LLIBRE
Organitza: Biblioteca La
Muntala

DILLUNS, DE 18 A 19 H, AL
CASAL
l GYM DANCE
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

EXPOSICIONS
Del 17 al 31 de
maig
AL CASAL DE CULTURA
l EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
DE FOTOGRAFIA
Inauguració el dia 17 a les
19 h
Organitza: Grup Fotogràfic
SVM

ACTIVITATS
Dijous 2, 12 i
30

DE 16.30 A 20 H, AL CASAL
l JOCS DE TAULA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
DE 16.30 A 18 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER DE DANSA LLIURE
MALKOVSKY
+ informació: Mercè Brotons
(tel.: 630 14 71 11)
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
DE 19 A 21 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’ESCRIPTURA
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Divendres 3

17 H, AL CASAL
l CINEFÒRUM: BAILANDO
LA VIDA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

DE 18 A 19.30 H, AL CASAL
l TARDA DE BINGO
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Divendres 10

MAIG
2019
CURSOS
Del 6 de maig
fins al 3 de juny

Dijous 9 i 23

Dissabte 4

DE 10 A 14 H, A LA PL. DEL
POBLE
l PARAULES DIBUIXADES
11.30 H, AL CASAL DE
CULTURA
l MONÒLEG POMPEU
FABRA: JUGADA MESTRA!

19 H, CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
FRANCÈS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dissabte 11

DE 10 A 12.30 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER D’EDUCACIÓ
PARENTAL: «FRUSTRACIÓ I
RESILIÈNCIA»
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l XI FESTA DE LES LLETRES
Organitza: Regidories de
Cultura i Festes i Ensenyament

Diumenge 5
9 H, A L’AV. TONI SORS
l MONTALTRAIL 2019
Organitza: MontalTrek

Dilluns 6

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER: «AGENDA
ESCOLAR I ÚS DE
PANTALLES»
Destinat a famílies amb fills/es
de 6 a 16 anys
Gratuït
Organitza: Regidoria
d’Ensenyament amb la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona

Dimecres 8

9 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL PER LA RUTA
BLAVA DEL TER
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
D’11 A 14 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER: «TINC UNA
ENTREVISTA DE FEINA, I
ARA COM LA SUPERO?»
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica i
Ocupació
DE 17 A 19 H, AL CENTRE
CÍVIC
l TALLER: «TINC UN
CURRÍCULUM; COM PUC
MILLORAR-LO PER TROBAR
FEINA?»
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica i
Ocupació

Dimarts 14

DE 10.30 A 13 H, A
MONTALTPARK
l VISITA DEL BUS DEL
CONSUMIDOR
Organitza: Regidoria de
Sanitat, Salut Pública i Consum
amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER DE RELAXACIÓ
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Divendres 17
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l ROUND TABLE EN
ANGLÈS
Organitza: Biblioteca La
Muntala

18 H, AL CENTRE CÍVIC
l CINEMA FAMILIAR: ELS
INCREÏBLES 2
Preu: 2€
Organitza: Regidoria de
Cultura i Festes

Dimecres 22

9.30 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l MATINAL PELS CAMPS DE
BLAT DE GÀLLECS
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
D’11 A 14 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER: «I COM BUSCO
FEINA?: ELS DIFERENTS
CANALS D’ACCÉS A LES
OFERTES»
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica i
Ocupació
19 H, A LA BIBLIOTECA
l TALLER DE LITERATURA
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dijous 23

18 H, DAVANT DEL CENTRE
CÍVIC
l ANEM AL TEATRE
CONDAL A VEURE RENT
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
18.30 H, AL CENTRE CÍVIC
l TALLER PRÀCTIC DE
REFLEXOLOGIA
Organitza: Biblioteca La
Muntala
19 H, AL CENTRE CÍVIC
l SANTVI’S BOOK CLUB
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dimarts 28
Diumenge 19

9 H, A L’AV. TONI SORS
l XMS XL LUPUS – MEMORIAL
JOANA CAMPS MIRÓ
Caminada solidària de 5 i
11 km
Inscripcions: fins al 16 de maig
a www.rockesport.com
Organitza: MontalTrek amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de SVM, l’Associació Catalana
de Lupus i Tuga

Trobareu tota l’agenda actualitzada i al dia (actes, activitats, preus, inscripcions, contactes...)
al web municipal www.svmontalt.cat i a l’app gratuïta santviAPProp.

19 H, AL CENTRE CÍVIC
l XERRADA: «TOSCA»
Organitza: Biblioteca La
Muntala

Dimecres 29

7.30 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC
l EXCURSIÓ A VILA CLOSA
D’ALTAFULLA
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

