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A FAVOR 

PSC, Junts, ERC, 
Cs, 9SV i CUP 

PSC, Junts, ERC, 
Cs, 9SV i CUP

PSC, Junts, 
Primàries, ERC, 
Cs, 9SV, regidor 
no adscrit i CUP 

PSC, Cs, 9SV i 
CUP 

PSC, Junts, 
Primàries, ERC, 
Cs, 9SV, regidor 
no adscrit i CUP

EN CONTRA

Primàries i 
regidor no 
adscrit 

Primàries i 
regidor no 
adscrit

ERC i regidor 
no adscrit
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Modificació del Reglament 
Orgànic de l’Ajuntament (ROM) 

Modificació del preu públic de les 
activitats esportives municipals 

Aprovació de les festes locals per 
a l’any 2021

Aprovació del plec de clàusules i 
obertura de la licitació del servei 
de neteja viària

Modificació puntual del PERI del 
nucli històric a la finca del 
c/ Nou, 4

ABSTENCIÓ

Junts i 
Primàries

@svmontalt.cat

S’aproven les festes locals per a 
l’any 2021
En el ple municipal del mes de juny, l’Ajuntament va establir 
el calendari festiu per a l’any vinent: les dues festes locals 
seran el divendres 22 de gener —coincidint amb la festivitat 
del patró del municipi— i el dilluns 24 de maig, celebració 
de la Segona Pasqua. A aquests dos dies, cal afegir-hi 12 
festius laborals més aprovats per a tot Catalunya.

Es reprenen les obres 
de rehabilitació de 
l’ajuntament
Tot i que, a causa de l’Estat d’Alarma, 
les actuacions de millora de l’edifici 
consistorial es van aturar durant unes 
quantes setmanes, aquests dies les 
obres continuen a bon ritme i la nova 
previsió és que finalitzin a principis 
de setembre. El projecte contempla 
la rehabilitació total de la teulada, 
l’adequació de la segona planta i 
l’aprofitament dels espais de les golfes 
per a habilitar-los com a traster i arxius. 
El retard en els treballs ha impedit a 
l’Ajuntament obrir les seves portes, i 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana continua 
oferint atenció telefònica i telemàtica.

Miquel Àngel Martínez 
passa a ser regidor no 
adscrit 
A principis de juliol, el regidor Miquel 
Àngel Martínez va presentar una 
instància telemàtica en què sol·licitava 
deixar el grup municipal de JxSVM-
JUNTS i passar a ser regidor no adscrit. 
En el ple municipal del 30 de juliol 
es va fer oficial aquesta decisió. Ara, 
JUNTS està representat per Víctor 
Llasera —que es converteix en el 
portaveu del grup—, Lydia Gerónimo i 
Sònia Miquel.

Els CAP prioritzen l’atenció 
telemàtica
Amb la voluntat d’evitar desplaçaments innecessaris i 
agilitzar la resposta a la ciutadania, els centres d’atenció 
primària demanen contactar amb els professionals sanitaris a 
través del web de l’Institut Català de la Salut, l’aplicació mòbil 
«La Meva Salut» i l’«eConsulta». En cas de dificultat, els veïns 
i les veïnes de Sant Vicenç poden trucar també al 93 326 89 
01. Al municipi, el consultori local del Nucli Antic continua 
tancat, l’atenció pediàtrica té lloc al consultori de Montaltpark 
i l’assistència a persones adultes, al CAP de Llavaneres.



Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Des de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt entenem que 
en la base de la nostra actuació 
hem de tenir la millor gestió 
econòmica possible. En primer 
lloc, perquè estem treballant amb 
uns recursos que són de tots els 
veïns i veïnes, la qual cosa ens 
obliga a ser excepcionalment 
curosos. Però, a més a més, 
perquè de com d’exhaustius 
siguem amb la despesa pública 
depèn en bona mesura la 
capacitat d’acció que tindrem 
com a municipi.

El tancament de l’exercici 2019 
ha vingut a reafirmar aquesta 
feina amb unes xifres excel·lents 
i amb un romanent de tresoreria 
que ens permetrà tirar endavant 
diverses actuacions necessàries 
per al poble i cobrir despeses 
extraordinàries generades per 
la crisi sanitària. Precisament, 
en els darrers temps hem pogut 
realitzar alguns projectes que feia 
temps que demanava la població, 
com ara un skate park o un espai 
per a gossos a la platja, mentre 
continuàvem adaptant-nos al dia 
a dia —amb la COVID-19 entre 
nosaltres— amb actuacions com 
l’adaptació de la Festa Major a la 
realitat que ens ha tocat viure.

Aquest mateix sentit de la 
responsabilitat pública és el que 
ens ha portat a suspendre els 
actes de la Festa Major d’enguany 
com a mesura preventiva davant 
de la pandèmia. Lamentem 
els inconvenients, però tinc el 
convenciment que la salut de 
les persones ha d’estar per sobre 
de qualsevol altre consideració. 
Protegim-nos entre tots i totes.

Bon estiu!

l Vetllar per la 
despesa pública

Des del passat mes de març, l’Ajun-
tament de Sant Vicenç, amb la col·la-
boració de Creu Roja i del 
voluntariat, fa un segui-
ment per detectar i 
donar cobertura a 
les necessitats de 
les persones grans 
i de les famílies 
més afectades per 
la crisi sanitària de 
la COVID-19. Fins a 
finals del mes de juny 
s’havien realitzat un total 
de 1.800 trucades a persones 
grans i s’ha elaborat un registre en el 
qual s’inclouen 52 persones vulnera-
bles que viuen soles.

El servei d’atenció domiciliària 
s’ofereix a sis persones, però es fa 
un seguiment de la resta d’usuaris i 
usuàries per a valorar-ne la situació i 
reactivar el servei si calgués. D’altra 
banda, l’empresa que gestiona el ser-
vei de teleassistència també fa un se-
guiment de les 73 persones usuàries.

A l’inici de la crisi sanitària es va 
activar un servei d’àpats a domicili. 
Actualment hi accedeixen 28 perso-
nes, i des del 13 de març s’han servit 
1.653 àpats. Alhora, hi ha 20 famílies 

en situació de vulnerabilitat que re-
ben mensualment un lot d’aliments 

que l’Ajuntament els ofereix 
amb el suport de Creu 

Roja. Des de Serveis 
Socials també es fa 
un seguiment i es 
dona resposta a 
les necessitats de 
54 famílies que 
tenen problemes 

de mobilitat i no 
poden sortir al carrer 

a fer gestions i compres.

Suport econòmic                            
a les famílies
L’Ajuntament ha atorgat un total de 
43.439,46 euros en ajuts a les famí-
lies més afectades per la crisi de la 
COVID-19. S’han rebut 223 sol·lici-
tuds, de les quals se n’han pagat 
159, hi ha hagut 9 renúncies i 27 han 
estat denegades per no complir al-
gun dels requisits. Les altres 28 es-
tan pendents de resolució en espera 
que es faci arribar la documentació 
requerida. Aquests ajuts han de ser-
vir per a fer front al pagament del 
lloguer i dels subministraments bà-
sics i per a l’adquisició d’aliments.

Des de l’inici de la crisi sanitària s’han repartit 
1.653 àpats a domicili i s’han fet 1.800 trucades 
a persones grans

Donant resposta a les 
necessitats dels col·lectius 
més vulnerables

S’atorguen
més de 43.000 euros

en ajuts per a fer
front al lloguer,

l’alimentació i els 
subministraments
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Al juliol, l’Ajuntament va inaugurar 
oficialment l’Skatepark, situat a la 
pista dura del centre cívic El Gorg. Du-
rant la celebració, l’alcalde, Javier San-
doval, va animar els nois i les noies a 
gaudir del nou espai i a fer-ne un bon 
ús. Un centenar de persones van par-
ticipar en l’acte; entre elles, diversos 
regidors i destacats patinadors locals 
que van oferir una petita exhibició.

El nou equipament, que ha suposat 
una inversió de 39.930 euros, dona 
resposta a la demanda del jovent 
santvicentí de disposar d’un espai 

Nou espai per al jovent 
santvicentí

per a la pràctica del patinatge i les 
seves diferents modalitats. En aquest 
sentit, l’alcalde es va reunir amb els 
joves per dissenyar les instal·lacions, 
que compten amb diversos elements, 
rampes amb diferents graus d’inclina-
ció i baranes.

L’Skatepark obre de 10 a 21 hores, i 
fora d’aquesta franja no està permès 
patinar-hi. El recinte està dissenyat 
per a persones de més de 18 anys i 
s’hi recomana l’ús de casc, genolleres 
i colzeres. En cap cas s’hi pot fumar ni 
accedir amb gossos.

Un centenar de persones van assistir a la inauguració de 
l’Skatepark, que va incloure una exhibició de patinadors locals

També s’ha 
arranjat l’asfaltat 

del passeig dels Pins, 
Montseny, Cadí, Puigmal, 

Costa Daurada, Montnegre, 
Turó de l’Home, 

av. Montaltmar i av. 
PaïsosCatalans

S’amplia la 
vorera d’un tram 
de l’avinguda 
Montaltnou
Els treballs per a perllongar la vorera 
de l’avinguda Montaltnou entre la 
riera del Gorg i la parada de l’autobús 
de la rotonda de Can Muntané han 
estat finançats de forma conjunta per 
l’Ajuntament i la Diputació de Barce-
lona. Al juliol, també s’han reparat fo-
rats, desnivells i irregularitats en l’as-
faltat d’una desena de carrers.

S’impulsen 
noves millores 
de l’espai públic

La Regidoria d’Obres i Serveis ha des-
tinat 25.000 euros a diverses actua-
cions al municipi com la instal·lació 
d’una estructura multijoc al parc del 
Terral, la col·locació d’unes lletres ge-
gants a l’entrada de la biblioteca i la 
rehabilitació dels tancaments de les 
àrees de contenidors.
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El consistori santvicentí 
ha tancat l’exercici 2019 
en positiu. El resultat 
pressupostari ha estat 
més ajustat que en anys 
anteriors i ha assolit la xi-
fra de 718.103,06 euros, 
la qual ha donat lloc a un 
superàvit de 459.556,02 
euros. El romanent de 
tresoreria s’ha situat en 
els 4.860.268,49 euros, el 
que suposa 162.762,20 
euros menys que la 
quantitat comptabilitza-
da l’any 2018, que va ser 
de 5.023.030,69 euros. 
Es tracta d’unes xifres 
molt positives que fan 
palesa la bona gestió dels recursos 
municipals que està duent a terme el 
Govern municipal.

Una altra dada que mostra la bona 
salut dels comptes públics és l’en-
deutament: la gestió econòmica rea-
litzada pel Govern local ha permès 

reduir-lo en 554.188,79 euros res-
pecte de l’any anterior i l’ha situat en 
467.238,94 euros. L’exercici s’ha tan-
cat amb una ràtio de deute públic del 
5,41 %, més de cinc punts per sota del 
percentatge del 2018 i molt inferior al 
màxim  permès a les administracions 

locals, que no poden superar un en-
deutament del 110 %.

Pel que fa al període mitjà de pa-
gament a proveïdors, que al 2018 
era inferior als set dies, s’ha continuat 
reduint encara més, situant-se en els 
3,27 dies.

La bona gestió del Govern municipal aconsegueix reduir el deute públic, 
que se situa en el 5,41 %

L’Ajuntament tanca el 2019 amb un superàvit 
proper al mig milió d’euros

La zona de la Caleta incorpora un espai exclusiu perquè 
propietaris i mascotes puguin gaudir del mar

Des del mes de juliol, la platja de Sant 
Vicenç incorpora un espai reservat per 
al bany i l’esbarjo dels gossos. L’Ajun-
tament va sol·licitar la modificació 
del pla d’usos de la platja per poder 
habilitar-ne aquesta àrea de 1.650 m2, 
ubicada a la zona de la Caleta i deli-
mitada per una tanca perimetral. L’es-
pai està obert al mar i disposa d’una 

dutxa i una paperera; properament 
es preveu instal·lar-hi també una font. 
Té un aforament per a 400 persones i 
roman obert les 24 hores del dia. Es 
tracta d’una llarga reivindicació de 
molts veïns i veïnes que tenen gos i 
que fins ara tenien prohibit l’accés a 
la platja, tant a l’estiu com a l’hivern.

Les persones usuàries d’aquesta 
àrea hauran de complir-ne les normes 
d’ús: els gossos han de portar el xip 
i la placa identificadora; se n’han de 
recollir els excrements, com en qual-
sevol altre espai públic, i diluir-ne els 
orins amb aigua; els animals només 
poden estar dins l’espai delimitat i 
s’ha de fer servir la dutxa específica 
per a gossos, i en el cas dels animals 
potencialment perillosos han d’anar 
lligats i amb morrió. 

S’obre una 
àrea de bany i 
esbarjo per a 
gossos a la platja
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Quan el Miquel Àngel Martínez estava a punt 
de ser expulsat del grup municipal de JxSVM, 
ens va demanar que el deixéssim dimitir. De 
cara enfora, és sempre millor dir que plegues 
que no pas que t’han expulsat.

Li vàrem perdre la confiança fa temps. El 
motiu?: una política fosca i malintencionada 
amb l’objectiu de prendre represàlies contra 
els qui ocupen la cadira que tant anhela.

Un ego ferit o mal gestionat no pot interfe-
rir en la manera de fer política i, molt menys, 
marcar l’estratègia d’un partit. Això no és sa, 
sobretot si s’està disposat a passar la línia del 
que és moralment correcte.

A principis d’any, li vam demanar reiterada-
ment que fes un pas al costat perquè ens esta-
va portant al suïcidi polític. No va voler i, a més, 
es va negar a explicar a l’executiva del partit 
quina era la situació.

En aquests moments, el Víctor, la Lydia i la 
Sònia estem vivint en la pròpia pell atacs i in-
timidacions que sobrepassen els límits de la 
política i entren de ple en el terreny personal.

El Miquel Àngel acaba sempre quedant-se 
sol. Li desitgem sort en la seva nova etapa com 
a regidor no adscrit.

Nosaltres, a partir d’ara, farem política mi-
rant cap endavant. Finalment!

Els dies de pandèmia, convulsos a tots els 
nivells i lluny d’acabar-se, ens deixen molts 
comportaments sobre els quals caldrà re-
flexionar. La crisi sanitària ha suposat un 
context perfecte per a criticar les decisions 
al municipi i tractar d’obtenir rèdit de tot ple-
gat. Un exemple recent ha estat la notícia que 
l’exalcalde de Sant Vicenç de Montalt, Miquel 
Àngel Martínez, ha abandonat el grup muni-
cipal de JxSVM per a passar a ser regidor no 
adscrit. Aquesta decisió s’ha aprofitat per part 
de l’oposició per a idear una moció de censura 
contra l’actual batlle, en Javier Sandoval, tot i 
ser coneixedors de les repercussions nocives 
que la voluntat de desestabilitzar el Govern 
comportaria per al poble en una tessitura de 
gestió tan complicada com la que ens està 
tocant viure. La realitat demostra que, mentre 
alguns només es dediquen a la crítica ferotge 
i esperen el fracàs dels qui governen, uns al-
tres es mullen cada dia, estudiant, valorant i 
executant decisions no sempre populars, però 
sempre amb l’objectiu prioritari de garantir 
la seguretat i el benestar dels vilatans. Quan 
la tempesta amaini, caldrà valorar l’esforç 
dels qui han construït i buscat consensos en 
aquests moments d’incertesa.

En este último mes se regresó a una limitada 
normalidad. A nivel político seguimos traba-
jando proyectos pendientes, continuando 
con las gestiones para que, a pesar del retraso 
administrativo que ha provocado la COVID, se 
puedan materializar la mayor parte de ellos en 
un tiempo razonable: nuevo mantenimiento 
del alumbrado público, el de equipamientos 
municipales, cambio del resto de lámparas a 
LED, puntos de recarga de vehículos eléctricos 
en diversas zonas del pueblo para facilitar la 
movilidad sostenible…, acciones todas ellas 
basadas en criterios de eficiencia energética 
para que Sant Vicenç siga contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente y al ahorro.

Una altra de les propostes antigues de Cs 
que ha vist la llum és l’obertura d’una zona per 
a mascotes a la platja, completant la proposta 
de disposar de dues zones al poble feta per Cs 
de St. Vicenç ja l’any 2015. Esperem que se’n 
faci un ús responsable per part de la ciutadania.

A causa de la COVID, aquest estiu patim al-
gunes limitacions socials a les quals no està-
vem acostumats en anar a la piscina, a la platja 
o al bar, o a l’hora de realitzar activitats gru-
pals, per la qual cosa des de Cs demanem als 
vilatans ser complidors i comprensius.

Ànims a tots!

Què passaria si no paguéssim el lloguer durant 
més de set anys? I si quan ens reclamessin el 
deute diguéssim que sí, que sí, que ja paga-
rem —la tercera part i gràcies— i en deu anys? 
Doncs res, no passa res si ets el Departament 
d’Educació i t’has de fer càrrec d’un deute per 
al finançament de les escoles bressol i les es-
coles de música municipals que s’arrossega 
des del 2012. També és interessant dissenyar 
protocols i mesures sobre neteja: amb quins 
productes, quantes vegades… i que pagui un 
altre. Qui s’atrevirà a dir que no? És evident 
que cap ajuntament es negarà a un increment 
en el cost de la neteja que pot ser vital; amb 
la salut no s’hi juga. Mentrestant, els equips 
directius hauran dissenyat diferents plans de 
contingència, de reobertura, d’ara què fem. 
Nosaltres intentarem ajudar tant com pu-
guem. I sí, com els agrada tant dir a l’oposició, 
improvisarem. Improvisarem, i molt —i sort 
que ho farem—, per adaptar-nos a una situa-
ció desconeguda i canviant; tots a una, perquè 
l’escola bressol, la de música, les d’educació 
infantil i primària i l’institut han de funcionar 
bé i han de ser els espais segurs on conviure, 
créixer i aprendre que han estat sempre. Amb 
permís de la COVID.

Desitgem unes bones vacances a tots els veïns 
i veïnes del municipi esperant que, tot i que en 
tenim moltes ganes, recordem que estem pa-
tint un segon rebrot de COVID-19 i que cal ex-
tremar les precaucions de mascareta, distància 
individual i rentat de mans perquè les puguem 
gaudir amb bona salut. Cal recordar que a Sant 
Vicenç i a tot el país els casos positius augmen-
ten dia rere dia.

ERC no entén que aquest Ajuntament faci 
despeses innecessàries com el rètol de la bi-
blioteca, els plafons de les àrees de deixalles o 
el macromural de la Sra. Pilarín Bayés, que ha 
costat 18.022 €. Són diners de tots els vilatans, 
que s’haurien d’invertir a minimitzar l’escletxa 
social de les famílies que necessitaran ajuts per 
a engegar el nou curs escolar de forma telemà-
tica, comerços que hauran de tancar i altres ne-
cessitats generades per la pandèmia.

D’altra banda, ens preocupa la mala gestió 
que s’ha fet del conflicte entre els propietaris 
dels pisos dels blocs 1, 2, 3 i 4 de Montalpark 
i els propietaris dels locals i pàrquings (majo-
ritàriament, del Sr. Núñez). Recordem a l’Ajun-
tament que no s’ha de caure en la pressió dels 
grans empresaris i s’ha escoltar les dues parts 
abans de fer requeriments mal fets.

La tribuna 
política de 

Sant Vicenç 
de Montalt

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es 
fa responsable de les informacions i opinions 

que siguin emeses per les diferents forces amb 
representació municipal a l’espai «La tribuna 

política de Sant Vicenç de Montalt».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN 

AQUESTA SECCIÓ.
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A hores d’ara, la situació de la COVID-19 en 
algunes zones de Catalunya és incerta, i ens 
preocupa quina pugui ser-ne l’evolució. Fa 
uns dies llegíem als mitjans de comunicació 
que patim «fatiga pandèmica». Les mesures 
de control i contenció aplicades no sabem si 
funcionaran. El patiment i la impotència que 
això genera, sumats a la preocupació per tor-
nar a viure una situació —sanitària i econòmi-
ca— greu, ens generen un estat d’esgotament 
emocional important. Necessitem temps per a 
encaixar notícies d’alt impacte com les viscu-
des i com les que temem tornar a viure.

És per aquest motiu que volem aprofitar per 
a fer una crida al sentit comú. És important se-
guir els consells de les autoritats sanitàries per 
a prevenir nous contagis. Només si tots col·la-
borem plegats podrem sortir d’aquest atzucac. 
Siguem generosos i curosos, per la resta de la 
població i per nosaltres mateixos. Perquè si al-
guna cosa ens ha ensenyat el confinament és 
que la distància física ens ha apropat emocio-
nalment a la resta d’humans.

I si podem desconnectar uns dies aquest es-
tiu, fem-ho! Carreguem les bateries per a aques-
ta tardor. Reactivem l’economia local. Ajudem 
els petits negocis. Siguem més humans.

Salut i República!

La crisi social i econòmica que estem vivint ha 
fet més evident un parell de coses en els dar-
rers dies. En primer lloc, hem vist una carència 
de contundència i lideratge a la Conselleria 
de Salut, amb una resposta lenta respecte a la 
situació a Lleida i Barcelona. També va licitar a 
Ferrovial un contracte de 18 M€; després el vo-
lia rescindir en veure les crítiques, i finalment 
no ha fet res. El que realment reclamen els ex-
perts és que es contractin 2.000 rastrejadors. 
De moment, només se n’han promès 500.

També hem vist com es destapaven més 
activitats il·lícites del rei emèrit i com la Casa 
Reial ho volia contrarestar participant en actes 
públics arreu per blanquejar la seva imatge. Un 
d’ells, Poblet, on un miler de republicans van 
mobilitzar-se per deixar clar que Catalunya no 
té rei. Un cop més, els Mossos, sota la responsa-
bilitat d’un conseller, un partit i un govern que 
es diuen republicans, van reprimir la protesta 
amb una actuació violenta i desproporcionada. 
Es fa evident que hi ha un problema estructural 
dins dels cossos policials, que cal plantejar un 
nou model de policia i que el Govern actual no 
té cap intenció de fer-ho.

Pilarín Bayés il·lustra la 
història de Sant Vicenç
La popular ninotaire catalana Pilarín Bayés és 
l’autora del nou mural gegant que decora una paret 
del pavelló municipal; concretament, la que dona 
a l’avinguda Toni Sors. En el marc del projecte de 
millora i embelliment de l’espai urbà, l’Ajuntament 
va encarregar a la coneguda il·lustradora una 
pintura artística que estigués formada per indrets, 
personalitats destacades, edificis emblemàtics i 
expressions culturals i tradicionals del poble.

Es presenten les beques de 
llibres i menjador per al curs 
2020-2021
Durant el mes d’agost, l’Ajuntament obrirà el termini 
per a sol·licitar els nous ajuts per a llibres i material 
escolar destinats a menors empadronats al municipi 
que cursin des de P3 a 4t d’ESO. Per la seva banda, el 
Consell Comarcal del Maresme ha publicat les seves 
beques de menjador, a les quals pot optar l’alumnat 
santvicentí d’ensenyaments obligatoris i segon cicle 
d’educació infantil. Les sol·licituds d’ambdós ajuts 
s’han de presentar telemàticament a través del web 
municipal.

L’Ajuntament dona suport 
formatiu al teixit comercial i 
associatiu
Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
el consistori ha impulsat diversos cursos en línia 
per a establiments i entitats. La primera formació 
es va centrar a millorar la protecció de dades de 
les associacions i la segona va abordar la seguretat 
alimentària en comerços, bars i restaurants. Al 
setembre, es preveu organitzar un tercer taller 
gratuït per a promoure la tramitació electrònica 
amb empreses, entitats i professionals del municipi.

Una trobada virtual per a 
fomentar les alternatives 
energètiques

El passat dijous 25 de juny, la Regidoria de Gestió 
Energètica i Sostenibilitat va coordinar una xerrada 
en línia per parlar d’energies respectuoses amb 
el medi ambient, la qual va comptar amb les 
intervencions del meteoròleg Francesc Mauri i de 
persones que practiquen l’autoconsum fotovoltaic. 
En aquest sentit, l’Ajuntament ofereix bonificacions 
als veïns i les veïnes que implanten mesures 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.



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.

Agenda SVMontalt
AGOST-SETEMBRE 2020

Diumenge 2 d’agost   
DE 10 A 14 H
l CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG I 
PLASMA
Cal reservar hora al web 
«donarsang.gencat.cat».
Organitza: Banc de Sang i Teixits i Associació 
de Donants de Sang del Maresme, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Sanitat, Salut 
Pública i Consum i de l’Associació de Gent 
Gran Els Xurravins

Del dilluns 10 al 
diumenge 16 d’agost   
A PARTIR DE LES 18 H, AL PASSEIG 
MARQUÈS DE CASA RIERA
l 10è MERCAT AL MAR*
Parades d’artesania, alimentació i productes 
vinculats al mar
Regidories de Cultura i Festes i Comerç i 
Turisme 

*La celebració d’aquest acte estarà 
condicionada a l’evolució de la COVID-19.

S’anul·la la 
celebració de la 
Festa Major d’Estiu

L’Ajuntament ha pres la de-
cisió de suspendre la 
Festa Major d’Estiu, 
que s’havia de ce-
lebrar del 10 al 
16 d’agost, per 
garantir la salut 
i la seguretat 
dels santvicen-
tins i les santvi-
centines. El consis-
tori, després de valorar 
l’evolució de la pandèmia 
de la COVID-19 i de parlar amb els agents 
socials implicats en l’organització, ha optat 
per anul·lar-ne els actes previstos. Bona part 
del pressupost de la Festa Major es destinarà 
a ajudar la ciutadania que afronta moments 
difícils i a finançar actuacions directament 
relacionades amb la gestió de la COVID-19.

COM PUC FER UN

AMB L’AJUNTAMENT?

   TRÀMIT
ELECTRÒNICAMENT

1

2

3

CAL DISPOSAR D’UN CERTIFICAT D’IDENTIFICACIÓ VÀLID (IDCAT, 
DNI ELECTRÒNIC, CLAVE O IDCAT MÒBIL, ENTRE D’ALTRES)

ACCEDIU AL WEB DE L’AJUNTAMENT: 
WWW.SVMONTALT.CAT

EL SISTEMA US FACILITARÀ UN REBUT EN EL QUAL CONSTA EL 
NÚMERO D’ENTRADA DE LA VOSTRA PETICIÓ AL REGISTRE 
ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT

i
SI NECESSITEU AJUDA EN LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 
PODEU TRUCAR AL 937 910 511 I US ACOMPANYAREM EN ALLÒ 
QUE US CALGUI

SI NO EN TENIU, PODEU TRAMITAR 
L’IDCAT MÒBIL EN AQUEST ENLLAÇ:

HTTPS://IDCATMOBIL.SEU.CAT
NOMÉS CAL MÒBIL, DNI I TARGETA SANITÀRIA

SI NO EN TENIU, PODEU 
TRUCAR AL 937 910 511 
I US EXPLICAREM COM 

OBTENIR-HO

RECORDEU QUE SI HI HA UN 
FORMULARI ESPECÍFIC L’HAUREU 

D’AFEGIR COM UN DOCUMENT 
ADJUNT

ANEU A L’APARTAT TRÀMITS

HEU D’EMPLENAR UNA INSTÀNCIA GENÈRICA

ADJUNTEU ELS DOCUMENTS QUE CALGUIN


