
Augmenta el percentatge
de recollida selectiva

a Sant Vicenç 

Ofrenes florals
per a commemorar l’Onze

de Setembre

5 7

Info 
Montalt
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

OCTUBRE
2020

La Policia Local imposa
sancions per no fer ús de la 

mascareta

4

Sumant esforços per a garantir una 
tornada segura a les aules



 2   InfoMontalt Octubre 2020

EDITA: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
CONTINGUTS, DISSENY, MAQUETACIÓ 
I PRODUCCIÓ: Quid Comunicació, SL
FOTOGRAFIES: Arxiu municipal
IMPRESSIÓ: Gràfiques Ferpala 
Impressió feta en paper ecològic
DISTRIBUCIÓ: Malalts de Bústia
DIPÒSIT LEGAL: B-8120-2012
TIRADA: 4.000 exemplars gratuïts

Tota la informació del municipi al teu abast
www.svmontalt.cat · santviAPProp

svmontalt

Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu 

mòbil o tauleta

Ple municipal extraordinari i telemàtic
30 de juliol del 2020

A FAVOR 

PSC, Junts, Primàries, 
ERC, Cs, 9SV, Francesc 
Guillem (regidor no 
adscrit), CUP i Miquel 
Àngel Martínez 
(regidor no adscrit) 

PSC, Junts, Primàries, 
ERC, Cs, 9SV, Francesc 
Guillem (regidor no 
adscrit), CUP i Miquel 
Àngel Martínez 
(regidor no adscrit) 

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

EN CONTRA

Francesc Guillem 
(regidor no 
adscrit) i Miquel 
Àngel Martínez 
(regidor no 
adscrit)

ORDRE DEL DIA 

Nomenament del 
portaveu de Junts x 
SVM i modificació de les 
assignacions als partits 
polítics 

Modificació de la 
composició de les 
comissions informatives i 
altres òrgans col·legiats 

Aprovació plecs clàusules 
i obertura de la licitació 
del servei d’enllumenat 
públic

ABSTENCIÓ

@svmontalt.cat

Fomentant l’ocupació a 
través del «Forma’t» 2020
Els ajuntaments de Sant Vicenç i Sant Andreu de 
Llavaneres han posat en marxa la vuitena edició del 
cicle «Forma’t», destinat a millorar la formació de 
persones emprenedores, comerciants i empreses, 
així com de veïns i veïnes que busquen feina. Les 
propostes s’oferiran, majoritàriament, de forma 
telemàtica a causa de la COVID-19. Es poden 
formalitzar les inscripcions al web municipal.

Tràmit obert per a 
sol·licitar un permís 
de crema
Els veïns i les veïnes que tinguin 
previst fer foc en terrenys forestals i 
al seu entorn entre el 16 d’octubre i el 
14 de març hauran de comunicar-ho 
prèviament a l’Ajuntament, a l’Oficina 
Comarcal d’Agricultura o als Serveis 
Generals de la Generalitat de Medi 
Ambient. Aquest tràmit es pot fer 
de manera telemàtica o presencial, 
demanant cita prèvia. El permís s’atorga 
de forma immediata.

Sobreseïment de 
la causa contra dos 
regidors
El passat mes d’agost, el Jutjat 
d’Instrucció Número 1 de Mataró va 
notificar a l’Ajuntament una resolució 
en la qual s’acorda el sobreseïment 
definitiu de l’actual primer tinent 
d’alcalde, Robert Subirón, i de 
l’exregidor Amadeu Clofent en 
la causa judicial oberta contra 
l’exalcalde Miquel Àngel Martínez 
per malversació de cabals públics i 
coacció.

La jutgessa també ha acordat el 
sobreseïment provisional del llavors 
secretari municipal i ha desestimat el 
sobreseïment del cap de la brigada. 
El cas, denunciat per un treballador 
municipal, serà jutjat per un Tribunal 
Popular i s’ha fixat la data del 22 
d’octubre per a la compareixença 
del Ministeri Fiscal, dels investigats 
assistits dels seus advocats i de les 
parts personades, entre les quals figura 
l’Ajuntament, per a poder exercir els 
seus drets.

Suport per a sol·licitar 
l’Ingrés Mínim Vital
Davant les dificultats de moltes famílies per a 
sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital, l’Ajuntament va posar 
en marxa, el passat mes de juny, un servei que ofereix 
ajuda en la tramitació d’aquest ajut, una renda que 
garanteix 462 euros al mes a persones que viuen 
soles i 139 euros més per cada persona de la unitat 
de convivència. Es pot accedir al servei trucant al 
93 791 17 49 de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
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Agendes que 
promouen valors 
mediambientals
Aquest mes de setembre s’han distribuït 
550 agendes escolars del Medi Ambient 
i el Desenvolupament entre els nois 
i les noies de l’Institut Esteve Albert. 
Es tracta d’un recurs que ofereix la 
Diputació de Barcelona amb l’objectiu 
de promoure valors mediambientals 
entre l’alumnat. L’Ajuntament ha 
fet una aportació de 500 euros per a 
finançar-ne el cost de l’edició.

Després de sis mesos amb les aules 
tancades per la COVID-19, el passat 
14 de setembre es va donar el tret de 
sortida al nou curs escolar. Del total 
d’infants i joves matriculats als cen-
tres educatius públics, 545 són d’in-
fantil i primària i 532 són alumnes de 
l’Institut. L’Escola Bressol Municipal 
ha obert les seves portes amb una 
quarantena de nenes i nens i amb un 
nou perfil d’Instagram (@elsgarro-
ferssvm) per a apropar el centre a 
les famílies.

El curs s’ha iniciat amb noves me-
sures de seguretat per a evitar con-
tagis: els centres han augmentat el 
nombre d’accessos, han dissenyat 
recorreguts prefixats, han marcat en-
trades esglaonades i s’han esforçat 
per crear grups de convivència esta-
bles. La Policia Local vigila i coordina 
les entrades i sortides a tots els cen-
tres per garantir que s’hi respectin els 
protocols establerts.

Suport municipal
Des de l’Ajuntament es manté el su-
port a tots els centres educatius per a 
minimitzar el risc de contagi. El con-
sistori ha proporcionat mascaretes, 

Més d’un miler d’alumnes han tornat a les 
aules amb noves mesures i protocols per a 
garantir una escola segura

Un inici de curs marcat 
per la pandèmia

L’Ajuntament
ha facilitat material 

sanitari i de protecció
als centres educatius

per un valor
superior als

10.000 euros

dispensadors i gel hidroalcohòlic, 
termòmetres, papereres i cinta de 
senyalització adhesiva per un va-
lor superior als 10.000 euros. D’altra 
banda, ha habilitat una nova porta 
d’accés a l’escola Sant Jordi, ha sua-
vitzat i pavimentat la rampa d’accés 
a l’aparcament de l’avinguda Sot del 
Camp i ha ampliat les zones d’apar-
cament de motos i per a encotxar 
i desencotxar ubicades davant de 
l’institut. També s’ha reforçat la nete-
ja i desinfecció dels espais i es manté 
un contacte permanent amb les es-
coles per a recollir-ne i atendre’n les 
necessitats.

A totes aquestes mesures cal afe-
gir les actuacions de millora i man-
teniment que es fan habitualment 
als centres escolars durant els mesos 
d’estiu i la reparació dels desperfec-
tes ocasionats a l’escola bressol mu-
nicipal pel temporal Glòria. 

Apropant la música a 
les escoles
L’Escola Municipal de Música ha iniciat 
el curs amb una norantena d’alumnes i 
amb dos nous projectors i dues tauletes 
adquirides per l’Ajuntament per un 
valor de 1.893,73 euros. El centre també 
oferirà tres activitats extraescolars a 
través de les AMPA de les escoles. Per 
al seu desenvolupament, el consistori 
ha adquirit una vintena d’ukeleles per 
valor de 1.000 euros.

S’atorguen 16 beques 
per a material i llibres 
de text
El consistori ha concedit 16 ajuts per a 
l’adquisició de material i llibres de text. 
Aquest curs s’hi han presentat menys 
sol·licituds, tot i que l’import destinat 
a les famílies amb dificultats ha 
augmentat un 36 %. Les subvencions 
sumen 1.302,94 euros i es distribuiran 
entre totes les sol·licituds aprovades. 
S’atorgarà una quantitat mitjana de 80 
euros per alumne.
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L’Ajuntament 
rep material de 
protecció davant 
la COVID-19
La Diputació de Barcelona ha submi-
nistrat material sanitari i de protecció 
per a equipar el personal que treballa 
en els serveis essencials. S’ha utilitzat 
també per a garantir la seguretat dels 
treballadors i les treballadores de les 
residències de gent gran, del comerç 
i de la resta del personal municipal.

Es recorda
la necessitat de

complir l’obligatorietat
de l’ús de la mascareta,

la higiene de mans
i la distància de 

seguretat

La Policia Local 
tramita 28 
denúncies per no 
portar la mascareta

Des del 9 de juliol fins al 23 de setem-
bre, la Policia Local ha interposat 28 
denúncies per no fer ús de la masca-
reta, amb sancions que poden arribar 
als 100 euros. Així mateix, s’han rea-
litzat prop d’un centenar de controls 
durant els quals s’han tramitat 57 de-
núncies per consum d’alcohol a la via 
pública.

El passat 18 de setembre Javier San-
doval va presentar formalment la 
seva renúncia a l’alcaldia i a l’acta de 
regidor. Uns dies abans ja havia anun-
ciat la seva voluntat de dimitir en una 
carta oberta a la ciutadania que es pot 
consultar al web municipal. 

El primer tinent d’alcalde, Robert 
Subirón, ha assumit l’alcaldia en fun-
cions fins que es convoqui un ple ex-
traordinari, que s’ha de celebrar abans 
del 20 d’octubre, per a escollir el nou 
alcalde o alcaldessa de Sant Vicenç. 

Javier Sandoval renuncia 
a l’alcaldia

Esther Padilla Enríquez agafarà el re-
lleu de Javier Sandoval en el grup mu-
nicipal del PSC.

Pel que fa a la situació del Govern 
local, els regidors de 9SV i de la CUP 
n’han abandonat el Consell Assessor, 
que actualment està integrat pels tres 
regidors del PSC i el regidor de Ciuta-
dans. La manca de suports en l’àmbit 
polític és un dels motius que ha por-
tat Sandoval a renunciar a les seves 
responsabilitats per tal de garantir la 
governabilitat del municipi.

Abans del 20 d’octubre se celebrarà un ple extraordinari 
per a escollir el nou alcalde o alcaldessa 
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Prop de 700 llars es beneficien de bonificacions en la taxa de 
residus, les quals s’apliquen per a fomentar el reciclatge

Segons dades de l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC), el percentatge de 
recollida selectiva al municipi va aug-
mentar un 0,69 % l’any passat, en què 
es va situar en el 60,06 % del total de 

residus generats. Amb aquestes xifres, 
Sant Vicenç és una de les nou pobla-
cions que més reciclen del Maresme. 
El 2019 es van generar 4.058,65 to-
nes de residus, equivalents a 633,47 
quilos per habitant i any, de les quals 
2.437,49 pertanyien a recollida selec-
tiva i 1.621,16, a la fracció de la «resta».

Les xifres avalen la política d’in-
centius impulsada pel consistori per 
a conscienciar la ciutadania sobre la 
importància de fer una correcta sepa-
ració dels residus. Prop de 700 llars, el 
19 % dels habitatges, s’han beneficiat 
de bonificacions que s’apliquen en la 
taxa d’escombraries a les famílies que 
reciclen.

Sant Vicenç va 
superar el 60 % de 
recollida selectiva 
el 2019

Es promou el 
lliure accés de 
la ciutadania a 
Internet
L’Ajuntament ha instal·lat 15 punts 
de wifi gratuït a l’ajuntament, al Casal 
de Cultura, al centre cívic, al pavelló 
municipal o a l’escola bressol munici-
pal, i també a l’aire lliure, en els parcs 
de Can Boada i dels Germans Gabrie-
listes, la plaça del Poble i l’entorn de 
la zona esportiva. S’hi pot accedir 
lliurement des de qualsevol disposi-
tiu seleccionant la xarxa WIFI4EU. El 

En funcionament 15 punts 
de wifi gratuït instal·lats en 
diversos espais públics

Finançament extern 
per a garantir 
les inversions al 
municipi
L’Ajuntament rebrà 603.425,03 eu-
ros de la Diputació de Barcelona per 
a noves inversions i un ajut bianual 
de 9.763,87 €/any per a la millora de 
camins. La Generalitat, en el marc del 
PUOSC, aportarà 100.102,68 euros 
per a la consolidació del torrent del 
Ranxo i de la riera i per a millorar la 
piscina municipal.

Sant Vicenç
rebrà més de

700.000 euros en 
subvencions de la 

Generalitat i la
Diputació de

Barcelona

Aquests punts
wifi s’afegeixen als 
existents en altres
edificis públics, al

passeig marítim
i a l’exterior del

pavelló
projecte ha estat finançat amb una 
subvenció de 15.000 euros atorgada 
per la Unió Europea.
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Aquestes darreres setmanes ens han servit per 
a reflexionar que quelcom falla quan com a 
regidors i regidores dediquem tantes hores a 
tractar temes que ja no haurien de ser damunt 
la taula, com les imputacions per corrupció o 
les acusacions d’assetjament sexual, pel sim-
ple fet que ja no haurien de tenir lloc.

Respecte als fets que recentment han mar-
cat la política local, condemnem de forma ro-
tunda aquest tipus de situacions i mostrem el 
nostre rebuig a tota mena d’assetjament o de 
violència masclista en totes les formes o ma-
nifestacions. Caldria que tots actuéssim amb 
seny, imparcialitat, confidencialitat, rapidesa 
i defensa de la dignitat de les persones impli-
cades, garantint en tot moment els drets de la 
víctima però també de la persona acusada, fent 
prevaldre, també, la presumpció d’innocència.

És absolutament necessari que, per assumir 
els reptes que tenim al davant, tots els que 
tenim responsabilitats polítiques no perdem 
mai l’ètica pel camí, perquè les dificultats a les 
quals ens enfrontem com a poble i societat no 
es resolen renunciant a la política sinó sane-
jant-la, transformant-la i gestionant la decep-
ció dels ciutadans per a convertir-la de nou en 
una esperança col·lectiva.

Davant les greus acusacions d’assetjament for-
mulades recentment contra l’alcalde de Sant 
Vicenç de Montalt, en Javier Sandoval, sense 
que se n’hagi presentat cap denúncia, des de 
l’agrupació municipal del PSC considerem que 
la pèrdua de confiança política que s’ha gene-
rat a l’Ajuntament, sense ni tan sols haver-se 
resolt el protocol en curs, és precipitada, espe-
cialment tenint en compte que la confidencia-
litat d’aquest no hauria de permetre anticipar 
cap valoració sobre l’assumpte.

Desestabilitzar el Govern municipal i no 
respectar la presumpció d’innocència, atesa la 
situació d’excepcionalitat que patim, no és ni 
oportú ni recomanable, encara que concorrin 
motivacions d’estricta conveniència política i 
d’interessos personals per part d’alguns. 

Els interessos partidistes i personals no 
poden ser la causa de canvis injustificats que 
afectaran la bona feina que s’estava fent per 
part de l’alcalde. Per tot això, i sense obviar el 
transcurs de l’expedient obert, del qual des-
coneixem el contingut, considerem que no hi 
ha motius objectius suficients que justifiquin 
que en Javier Sandoval dimiteixi com a alcalde 
i que aquesta suposa una mala notícia per al 
nostre poble.

Ante el anuncio de la renuncia del alcalde, 
Sr. Javier Sandoval, desde la vertiente polí-
tica queremos explicar que hace un año, y a 
raíz de las últimas elecciones municipales, se 
dio la oportunidad de llegar a un acuerdo de 
legislatura con diversas fuerzas políticas apa-
rentemente divergentes, pero con el objetivo 
común y prioritario de trabajar únicamente en 
temas de ámbito local para todos los ciudada-
nos y sus familias, con neutralidad institucional 
y con el compromiso de avanzar en asuntos de 
importancia para el bienestar del pueblo.

Haciendo balance, creo firmemente que 
todos los integrantes del Consell Assessor y 
el equipo de gobierno hemos trabajado con 
dedicación, entusiasmo, profesionalidad y 
lealtad.

Entendemos que se ha de dar una salida ra-
zonable a la gobernabilidad del Ayuntamiento, 
dados los retos económicos, sociales y sanita-
rios a los que nos enfrentamos en estos mo-
mentos tan complicados.

Des de Cs mantenim que el millor per al 
nostre estimat Sant Vicenç és continuar amb 
el projecte basat en la gestió només de temes 
d’àmbit municipal: la cura del poble, el benes-
tar dels vilatans i les seves famílies…, mante-
nint un respecte institucional i deixant de cos-
tat enfrontaments estèrils.

Fa un any, en aquest mateix escrit parlàvem 
d’octubre com el «mes de les ordenances» per 
destacar el seu impacte sobre la ciutadania. 
Ara, en plena crisi de govern, qui se’n recorda, 
de les ordenances? I del pressupost? 9SV vam 
fer pública la decisió d’abandonar el Consell 
Assessor el 14 de setembre. Ho havíem co-
municat verbalment 10 dies abans. Si algú 
no entén per què —independentment del 
resultat— el sol fet d’haver d’obrir un proto-
col anomenat «Protocol per a la prevenció, 
la detecció, l’actuació i la resolució de situa-
cions d’assetjament psicològic, sexual, per 
raó de sexe o orientació sexual i altres dis-
criminacions a la feina» implica la pèrdua de 
confiança política i la renúncia immediata al 
càrrec és que no entén que la defensa dels 
drets de les dones és un assumpte polític, no 
personal. Perquè ningú s’espanti, val la pena  
destacar que aquest protocol va ser aprovat 
en una junta de govern, gens sospitosa de ra-
dicalisme feminista, el 6 de setembre del 2012. 
El mateix protocol recull tota la fonamentació 
legal en què es basa. La igualtat és un avenç, 
entre d’altres, per a la política feminista —que 
no femenina, com potser pensava algú quan 
ens va delegar la Regidoria d’Igualtat—.

Arran dels últims fets succeïts en aquest ajun-
tament, des d’Esquerra Republicana recordem 
que ara tenim, una altra vegada, l’oportunitat 
de formar un govern independentista, amb 
gent nova al capdavant, que representi el que 
va votar una àmplia majoria de vilatans del 
nostre  municipi.

Volem denunciar el deteriorament de pa-
viments i voreres i la falta de repintar el sentit 
de les places de pàrquing de sota la piscina 
municipal, després d’haver canviat el sentit de 
la circulació. L’obra que s’ha fet en pavimentar 
l’avinguda Montaltnou sobre l’autopista no ha 
previst que quan hi ha tempesta l’aigua tingui 
un voral més baix del carrer que abans i no 
quedi aturada per tot el carrer, el que fa que els 
cotxes, quan hi passen, mullin la guingueta de 
l’autobús i les persones que hi ha a dins.

Demanem prendre consciència perquè no 
es llencin mascaretes i guants pel terra dels 
nostres carrers.

Proposem que el pàrquing del carrer Gines-
ta funcioni amb disc horari gratuït de temps 
limitat per fomentar el comerç de veïns d’altres 
municipis.

Tornem a demanar que s’acceleri la implan-
tació d’un canal de participació ciutadana per 
als vilatans, perquè puguin decidir tot tipus de 
qüestions.

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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Un grup de vilatans orfes de vot en les últi-
mes eleccions municipals van fer un procés 
de primàries i va néixer SOM-HI. Volien fer una 
nova política perquè creien que s’havia de 
canviar el sistema. Malgrat sortir una majoria 
independentista, el govern va quedar en mans 
del PSC. Costa d’entendre com els partits po-
lítics pacten oblidant-se dels resultats de les 
urnes.

Malgrat tot, seguim treballant en el nostre 
projecte participatiu del poble per al poble, 
i amb aquest objectiu hem creat el lloc web 
https://primariessvmontalt.cat/.

Entenem que l’acció política és cosa de tots i, 
en tant que som poble, ens interpel·la. La presa 
de decisions l’entenem col·lectiva. Sabem que 
és un repte, però també que és l’única alterna-
tiva mentre estiguem en aquest temps de pan-
dèmia i no puguem convocar les reunions de la 
plataforma de manera presencial.

Volem sentir la vostra veu, saber quins te-
mes us preocupen i buscar entre tots i totes les 
solucions més convenients per a tothom.

Així, us convidem a visitar-lo i registrar-vos-hi. 
Us mantindrem informats dels moviments i 
propostes de la política local del nostre/vostre 
municipi, Sant Vicenç de Montalt.

Us agraïm la confiança i participació.
Salut i República!!!

Amb relació a l’acusació que ha rebut l’alcalde 
sortint per part d’una treballadora de l’Ajun-
tament, manifestem: que lamentem l’allau de 
defenses cap a l’acusat, no des del respecte, 
sinó des d’un masclisme profundament arrelat 
i ranci, i l’atac cap a la treballadora, que només 
fa que posar-nos un mirall de la societat que 
som avui, i que lamentem que la privacitat a la 
qual hauria d’estar sotmès aquest procés s’hagi 
dilapidat pels aires per motius aliens a aquests 
presumptes fets, interessos allunyats de pro-
tegir la treballadora, respectar la presumpció 
d’innocència de l’acusat i cuidar les famílies i 
entorns que es poden veure afectats, bana-
litzant la problemàtica que ens ocupa. Volem 
destacar la importància de l’aplicació dels pro-
tocols que s’hagin d’engegar per a assegurar 
un procés just per a totes les parts. Agraïm la 
feina i ràpida reacció de la regidora d’Igualtat 
i de les tècniques, i destaquem la importància 
de la creació i continuïtat d’aquesta regidoria. 
Volem celebrar els suports a la treballadora i la 
credibilitat a la seva paraula que s’han fet explí-
cits també; això ens dona un raig de llum en el 
difícil camí que ens queda i que està avançant. 
Ens volem lliures i fortes.

S’inscriuen 150 persones 
a les activitats esportives
El passat 7 de setembre es van iniciar les 
activitats extraescolars del curs 2020-2021 
amb totes les mesures per a garantir una 
pràctica esportiva segura. La gimnàstica 
artística i la dansa són les dues propostes 
amb més acceptació. També s’ofereixen 
activitats destinades a persones adultes. 
Encara queden places lliures en alguns 
grups. Les persones interessades poden 
contactar amb l’Àrea d’Esports.

Una temporada 
d’estiu marcada per la 
COVID-19
La Piscina Municipal va donar per 
finalitzada la temporada el passat 13 de 
setembre. Enguany s’ha vist condicionada 
per la limitació de l’aforament i pel 
fet que només s’hi podia accedir amb 
abonaments mensuals o de temporada. 
L’OAC ha gestionat 504 abonaments 
aquest estiu. L’Ajuntament agraeix el 
respecte dels usuaris i les usuàries per 
les mesures de seguretat que han permès 
mantenir obert l’equipament.

Més de 25.000 euros en 
subvencions a entitats 
locals
La Regidoria d’Esports ha incrementat un 
5 % la partida destinada a subvencions 
per a les entitats esportives locals. El 
consistori ha atorgat un total de 25.124,75 
euros, que es distribuiran entre nou 
clubs esportius del municipi seguint 
criteris com la promoció de l’esport base 
i d’adults, les despeses ordinàries que 
generen les competicions o l’organització 
d’activitats i esdeveniments al municipi.

Sant Vicenç commemora 
l’Onze de Setembre
Més d’una vintena d’entitats i partits 
polítics i una delegació de l’Ajuntament 
van participar l’11 de setembre en un acte 
institucional que es va celebrar, enguany 
sense públic, amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. L’esdeveniment 
va incloure les tradicionals ofrenes florals 
al carrer Xaloc, davant el monòlit de 
l’Onze de Setembre, i va ser retransmès en 
directe a través de les xarxes socials.



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
OCTUBRE 2020

Del dijous 1 al 
divendres 30 
d’octubre   
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA
l EXPOSICIÓ «IL·LUSIONS ÒPTIQUES, 
IMATGES INSÒLITES, MUTACIONS 
GENÈTIQUES», DE JAUME MORAGAS
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala

Diumenge 11 
d’octubre   
DE 10 A 14 H, AL CASAL DE LA GENT GRAN
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

Dimecres 14 
d’octubre   
A LES 19 H
l TALLER DE RELAXACIÓ
A càrrec de Montse Macanàs
Inscripció prèvia: b.st.vicensm@diba.cat

Divendres 16 
d’octubre   
A LES 19 H
l CLUB DE LECTURA
Comentari de l’obra Aloma, de Mercè 
Rodoreda 
A càrrec d’Anna Maluquer
Inscripció prèvia: b.st.vicensm@diba.cat

Dimecres 21 
d’octubre   
9 H, A LES PORTES DEL CENTRE CÍVIC 
EL GORG
l MATINAL A TORRE ROJA (CALDES 
DE MONTBUI)
Coordinadora: Mari Carmen Areales
Inscripció prèvia: 666 77 12 81
Organitza: Associació de Gent Gran 
Els Xurravins

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Atenció presencial només amb cita prèvia (demaneu-la per telèfon

o a través del web https://www.svmontalt.cat/citapreviaoac)

TRÀMITS 
TELEMÀTICS

(amb certificat digital)
www.svmontalt.cat

CONSULTES
oficines@svmontalt.cat

ATENCIÓ 
TELEFÒNICA

937 910 511
De dilluns a divendres, 

de 9 a 14 h
Dimecres, de 16 a 19 h

Reobertura dels serveis 
municipals

JUTJAT DE
PAU / REGISTRE 

CIVIL
jutjat@svmontalt.cat

937 914 846
De dilluns a divendres, 

de 9 a 10.30 h

OAC Policia Local 
Atenció presencial només amb cita 

prèvia (demaneu-la a través del web
https://www.svmontalt.cat/

citapreviapolicialocal)
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

mparera@svmontalt.cat

93 791 04 09
Urgències

609 30 30 20

Àrea d’Esports
(oficines pavelló municipal Toni Sors)

Atenció presencial sense cita prèvia
De dilluns a dimecres, de 16 a 19 h

Dimarts, de 9.30 a 12.30 h
sortega@svmontalt.cat
gomezfl@svmontalt.ca

93 791 13 58
687 45 98 96 

Oficina Gestió Tributària (ORGT)
Atenció presencial només amb cita prèvia (demaneu-la a través del web

https://orgt.cat/cites)
Dimarts i dijous, de 9 a 14 h

Atenció telemàtica: https://orgt.diba.cat
orgt.st.vicensm@diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat
Atenció telefònica oficina Sant Vicenç: 934 729 115 i 674 960 910

atenció telefònica Call Center: 932 029 802 i 932 029 805 (de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h)

Oficina d’Habitatge del Maresme
(pl. Miquel Biada, 1 – Mataró)

Atenció presencial només amb cita prèvia
habitatge@ccmaresme.cat

937 411 616
Atenció telemàtica: https://www.ccmaresme.cat/habitatge/


