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Ple municipal extraordinari
26 de gener del 2021

A FAVOR 

Junts, PSC, Primàries, ERC, 
9SV, CUP, Cristian Garralaga i 
Robert Subirón
 

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 
9SV, CUP, Cristian Garralaga, 
Robert Subirón, Miquel Àngel 
Martínez i Francesc Guillem

EN CONTRAORDRE DEL DIA 

Aprovació del Pressupost, 
Bases d’execució del 
pressupost i Plantilla de 
personal per a l’any 2021 

Aprovació de la Relació 
de llocs de treball per a 
l’any 2021

ABSTENCIÓ

Cs, Miquel 
Àngel Martínez 
i Francesc 
Guillem

@svmontalt.cat

Accés a un habitatge 
públic de venda o 
lloguer
La Regidoria d’Habitatge informa que per 
a optar a un habitatge públic, en règim 
de venda o de lloguer, cal estar inscrit 
en el Registre de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial de la Generalitat 
de Catalunya. S’hi pot accedir a través 
de l’enllaç www.registresolicitants.cat, 
sempre que es compleixin els requisits que 
estableix la normativa. La inscripció té una 
vigència d’un any.

Cristian Garralaga passa 
a ser regidor no adscrit
En el ple del 26 de gener es va 
oficialitzar la decisió del regidor 
Cristian Garralaga de deixar el Grup 
Municipal del PSC-CP per a passar a ser 
regidor no adscrit. Garralaga, d’Units 
per Avançar, assenyalava que ha fet 
aquest pas per la dificultat de realitzar 
funcions de govern i, alhora, formar 
part d’un grup que es troba a l’oposició. 
El PSC-CP ha perdut així un dels dos 
representants que tenia al consistori.

Borses de treball per a 
la brigada municipal i 
la policia local
L’Ajuntament té en marxa el procés per a 
crear dues borses de treball: una d’operaris 
de la brigada municipal i una altra d’agents 
de la policia local. L’objectiu és facilitar 
la incorporació de personal per a cobrir 
substitucions derivades de baixes, vacances 
o necessitats puntuals. En el cas de la 
brigada la convocatòria pretenia fomentar 
la contractació de persones desocupades del 
municipi amb dificultats d’inserció laboral 
i/o en situació de risc d’exclusió social.

JUTJAT DE PAU / REGISTRE 
CIVIL
Horari (visites només amb cita 
prèvia)
De dilluns a divendres, de 9 a 10.30 h
C/ San Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel.: 93 791 48 46
Fax: 93 791 29 61 
jutjat@svmontalt.cat

Jutge de pau titular:  
Juli Martín i Moliné
Jutgessa de pau suplent:
Rosalia Oller i Boada
Secretària: 
Cristina Romero



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

L’Ajuntament ha aprovat la seva 
previsió d’ingressos i despeses 
per a aquest 2021. Són aquests 
uns comptes que hem elaborat 
des d’una perspectiva realista 
amb el moment que vivim, 
marcat per la pandèmia, però 
sense renunciar a les aspiracions 
particulars del nostre municipi. 
Així, ens trobem, en primer lloc, 
que els pressupostos municipals 
s’han construït sobre la base 
d’una congelació fiscal per a 
no carregar encara més les 
economies familiars. En tot cas, 
la baixada d’activitats públiques 
i esdeveniments per qüestions de 
seguretat sanitària ens permet, 
precisament, establir ajuts per a 
combatre els efectes econòmics i 
socials de la COVID-19.

Tal com explicava, no 
renunciem per la pandèmia 
als principals projectes de 
municipi, amb inversions que 
en molts casos arribaran a 
través de subvencions d’altres 
administracions. Entre aquests 
projectes estratègics m’agradaria 
destacar els Pressupostos 
Participatius 2021-2022, per als 
quals s’ha previst una partida de 
100.000 €, un notable increment 
respecte dels 30.000 € que s’hi 
van destinar en la darrera edició. 
La transparència en la gestió i la 
participació ciutadana són una 
prioritat per a l’Ajuntament, i 
volem que cada cop estiguin més 
presents en la nostra gestió.

Tenim un any difícil per 
endavant, però també un any ple 
d’esperança i optimisme.

l Uns pressupostos 
a la mida del 2021

L’Ajuntament, a través de la Regido-
ria de Participació Ciutadana, posa 
en marxa un nou procés participa-
tiu perquè la ciutadania decideixi 
un conjunt d’inversions i actuacions 
que s’inclouran en el Pressupost mu-
nicipal del 2022. El Govern local ha 
augmentat de manera considerable 
la quantitat destinada al pressu-
post participatiu, que ha passat dels 
30.000 als 100.000 euros.

Els santvicents i les santvicentines 
podran escollir a què volen destinar 
aquests diners a través de la platafor-
ma digital «Sant Vicenç Participa!», 
una nova eina creada amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. A tra-
vés de l’adreça https://decidim-sv-
montalt.diba.cat es vehicularan els 
espais de participació i es podran 
consultar els processos oberts. El 
proper 11 de febrer, a les 18 hores, 
es presentarà de forma virtual el pri-
mer pressupost participatiu en línia. 
Per a assistir a la sessió caldrà fer-hi 
una inscripció prèvia a través del web 
municipal. 

Les fases del procés 
El termini per a presentar propostes 

Entra en funcionament una plataforma digital 
per a fomentar la implicació dels veïns i les 
veïnes en les decisions municipals

Augmenta fins als 100.000 
euros la partida del 
pressupost participatiu

El dia 11
de febrer es

presentarà el procés 
participatiu a través
d’una sessió virtual

que requerirà
inscripció

prèvia

de manera individual o col·lectiva 
anirà del 3 de març al 4 d’abril. Hi 
podran participar totes les persones 
que viuen, treballen o tenen algun 
vincle especial amb Sant Vicenç. Així 
mateix, els dies 11 i 23 de març, a 
les 18 hores, es faran tallers virtuals 
oberts a les entitats i a la ciutadania.

Les propostes seran validades pels 
tècnics seguint criteris de legalitat, 
sostenibilitat i garantint que siguin 
de competència municipal. Poste-
riorment serà la ciutadania la que es-
collirà un màxim de dues propostes 
a les quals destinar els 100.000 euros 
del pressupost. Els 10 projectes que 
rebin més suports, sempre que siguin 
viables des d’un punt de vista tècnic i 
econòmic, passaran a la votació final, 
en la qual podran participar totes les 
persones que tinguin més de 16 anys 
i estiguin empadronades al municipi.
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Gaudim, 
respectem i 
protegim el 
Montalt
Sant Vicenç de Montalt compta amb 
un patrimoni natural molt valuós que 
cal preservar per a les futures gene-
racions. Es tracta del Montalt i el seu 
entorn: els boscos, els camps, la geo-
logia, el paisatge i la biodiversitat que 
amaga aquest espai natural que de-
fineix i dona nom al nostre municipi.

El Montalt és un mosaic de pai-
satges en què el bosc (alzinars, pi-
nedes, castanyers, etc.) és el gran 
protagonista, però també hi trobem 
zones d’arbustiva (romaní, estepa, 
argelaga, ginesta, arboç, llentiscle...) 

L’Ajuntament posa en marxa 
una campanya per a gaudir 
del Montalt amb civisme i 
respecte

El web municipal 
rep més de tres 
milions de visites 
el 2020
El web municipal www.svmontalt.cat 
va registrar en el passat 2020 un total 
de 3.044.7333 de visites, amb una 
mitjana de 8.342 visites diàries i més 

Nova normativa per als patinets 
elèctrics
• No poden sobrepassar els 25 km/h.
• Només hi pot anar una persona.
• L’edat mínima per a conduir aquests vehicles són 16 anys.
• No poden circular per la vorera ni per zones de vianants, i tampoc per 
  carreteres, travessies, autopistes, autovies dins de poblat ni túnels urbans.
• Han d’anar per carrils bici i «zones 30». També poden circular per parcs 
  a un màxim de 10 km/h.
• No es poden utilitzar auriculars ni telèfon mòbil mentre s’hi condueix.
• S’han de complir les normes generals de circulació, com la resta de vehicles.

i petits herbassars (albellatges, cards, 
semprevives, etc.). Tot aquest conjunt 
amaga una gran biodiversitat ani-
mal amb moltes espècies d’inverte-
brats, rèptils, amfibis, aus i mamífers; 
moltes d’elles, protegides i en perill 
d’extinció. En definitiva, parlem d’un 
conjunt de valor incalculable que 
està greument amenaçat per manca 
de regulació i per l’abús que se’n fa 
per part de moltes activitats esporti-
ves i de lleure que entren en un clar 
conflicte amb la natura. És en aquest 
sentit que l’Ajuntament, a través de 

la difusió de diverses informacions i 
iniciatives, insta la ciutadania a gaudir 
del Montalt amb respecte i civisme. 
En aquesta línia, es vol promocionar 
l’etiqueta #svmontaltesnatura per-
què tots els visitants de l’espai natural 
hi comparteixin a les xarxes les seves 
fotografies.

de 120.000 visitants únics, unes xifres 
que alimenten el creixement sostin-
gut dels darrers anys i que suposen un 
increment del 63,31 % en relació amb 
els números registrats l’any anterior. 
La pandèmia de la COVID-19 i la ne-
cessitat de l’Ajuntament de traslladar 
informació a la ciutadania, així com el 
creixement de l’atenció i la gestió te-
lemàtiques, han estat factors clau per 
a arribar a aquestes xifres.

Aplicació mòbil «Natura 
Local»

L’aplicació mòbil «Natura Local» presenta 
cinc rutes autoguiades pel nostre municipi: 
la ruta pels voltants de Sant Vicenç, el 
passeig Marquès Casa Riera, el Remei, els 
Rocs del Moro i el cim del Montalt.
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L’Ajuntament de Sant Vicenç ha apro-
vat per majoria absoluta, amb els vots 
favorables de Junts, PSC, Primàries, 
ERC, 9SV, CUP, Cristian Garralaga i 
Robert Subirón, i les abstencions de 
Cs, Miquel Àngel Martínez i Francesc 
Guillem, el Pressupost municipal 
per a l’exercici 2021, que ascendeix 
a 9.120.598,33 euros. Es tracta d’una 
xifra que supera en gairebé un milió 
d’euros la de l’any passat, i la causa és 
que es preveu un increment dels in-
gressos provinents d’administracions 
supramunicipals. L’equip de govern 

4.374.000 €    IMPOSTOS DIRECTES  
(plusvàlua, IBI, IAE, vehicles)

D’on provenen els ingressos?

150.000 € IMPOSTOS INDIRECTES

1.979.006 € TAXES I PREUS PÚBLICS

2.048.693,07 € TRANSFERÈNCIES CORRENTS   
(aportacions d’altres administracions i empreses)

62.206 € INGRESSOS PATRIMONIALS 
(cànons lloguers i concessions)

501.693,26 € TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     
(subvencions)

5.000 € OPERACIONS FINANCERES

Com es reparteixen aquests diners? 

Seguretat Ciutadana 

1.148.007,36 €

Benestar Social, 
Igualtat, Gent Gran i 
Salut  

462.974,74 €

Promoció Econòmica, 
Ocupació, Comerç i Turisme 

165.297,52 €

Ensenyament, Cultura, 
Joventut i Esports 

1.388.124,39 €

Medi Ambient 
i Sostenibilitat 

1.343.948,63 €

Mobilitat i Transport Públic  

394.578,29 €

Benestar Comunitari 
i Espai Públic 

1.193.187 €

Principals 
inversions del 
2021
L’Ajuntament ha aprovat una partida 
d’inversions d’1.257.623,94 euros. La 
recerca de finançament extern per-
metrà dur a terme un seguit d’actua-
cions amb subvencions supramunici-
pals i fons propis, sense necessitat de 
recórrer a préstecs. Segons l’alcalde 
de Sant Vicenç, Víctor Llasera, les in-
versions d’aquest exercici no es limi-
ten a la construcció de nous espais, 
sinó que tenen com a finalitat la millo-
ra de la qualitat de vida de les perso-
nes. En són un exemple la reforma de 
l’edifici de l’ajuntament, l’arranjament 
de l’aparcament de Sot del Camp o la 
urbanització de l’entorn de l’església.

l Reforma primera i segona 
plantes ajuntament 

554.791,03 €

l Adquisició parquímetres

100.000 €

l Pavimentació i enllumenat 
aparcament Sot del Camp

94.860,29 €

l Torre de telecomunicacions

85.072,62 €

l Urbanització entorn església 

48.400 €

l Gimnàs esportiu 
av. Montaltnou  

30.000 €

l Adquisició app Beesafe 
Policia Local 

11.500 €

Un pressupost municipal 
preparat per a afrontar 
les conseqüències de la 
pandèmia

destaca que és «un pressupost realis-
ta, responsable i adaptat a la situació 
excepcional provocada per la CO-
VID-19». Tot i no apujar els impostos, 
els comptes públics permetran aten-
dre amb garanties les necessitats de la 
ciutadania, la reactivació econòmica i 
la millora de la seguretat al municipi.

Aquest 2021 s’incrementen algunes 
partides, com la de personal, i s’apos-
ta per una contenció de la despesa en 
algunes àrees, adequant l’oferta d’ac-
tivitats a les necessitats del moment. 
Alhora, s’aposta per un augment dels 
recursos destinats a l’atenció a les 
persones i una millora dels serveis 
que busca l’excel·lència, sobretot en 
àmbits com la seguretat o el mante-
niment i la neteja d’espais públics. El 
Pressupost municipal també preveu 
reduir l’endeutament en un 25,68 %.
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En el moment d’escriure aquest article, estan 
confirmades les eleccions al Parlament de 
Catalunya per al proper 14 de febrer. Mentres-
tant, els diaris informen que augmenten els 
ingressos a les UCI a causa del coronavirus.

Si no hi ha canvis a última hora, acabarem 
anant a votar en la que serà la jornada electo-
ral més estranya i rocambolesca que haguem 
viscut mai. Estarà dividida per franges horàries, 
que no són obligatòries però sí recomanables: 
si ets vulnerable et toca de 9 a 12 h; si ets po-
sitiu o has estat en contacte directe amb un 
positiu, doncs de 19 a 20 h; tots els altres que 
no compleixin cap dels dos requisits anteriors, 
a partir de les 12 i fins a les 19 h.

El dret a votar és inqüestionable, però ga-
rantir la salut de les persones és essencial. 
Com a Ajuntament, farem el possible i més 
per a preservar la seguretat dels electors i 
dels membres de la mesa, dotant-los de tot 
l’equipament de protecció necessari. Hi estem 
treballant de valent perquè tothom se senti 
segur.

Veurem si el TSJC accepta el decret del Go-
vern per a ajornar les eleccions al maig. En cas 
contrari, distància, mans, mascareta, i molt mi-
llor si portem el vot des de casa.

El passat dia 11 de gener, el regidor Cristian 
Garralaga va sol·licitar la baixa del Grup Mu-
nicipal del PSC per tal de passar al Grup Mixt, 
tal com també va fer el regidor Robert Subirón, 
que també formava part del Grup Municipal 
del PSC. Davant aquest panorama, sembla 
que s’ha instal·lat en el municipi la normalitza-
ció de la falta d’escrúpols i de la més mínima 
decència política i moral. Aquests moviments 
trànsfugues suposen una falta de lleialtat des-
carada; tot, per interessos personals allunyats 
de l’objectiu per al qual foren elegits per la 
ciutadania. Ens sembla intolerable aquesta 
degradació democràtica, en què la política ha 
esdevingut un mer instrument per a obtenir 
un sou. Per tots aquests motius, sol·licitem el 
retorn de les actes de regidors del Sr. Subirón i 
Sr. Garralaga amb la finalitat que persones ho-
nestes del nostre partit puguin exercir des dels 
seus càrrecs públics una política justa, orienta-
da a resoldre les necessitats del conjunt dels 
ciutadans als quals ens devem, per aconseguir 
el retorn d’un consistori més transparent, més 
social i sense nepotismes ni interessos espuris 
que no siguin els propis de l’exercici de la polí-
tica com a instrument per al bé comú.

Dadas las circunstancias actuales de incerti-
dumbre por la crisis de la COVID-19, resulta 
difícil comentar aspectos políticos que pueden 
parecer secundarios e irrelevantes en estos 
tiempos de pandemia. La afectación sanitaria 
y económica es muy preocupante, se prolonga 
desde hace un año, y el tema de la vacunación 
parece no consolidarse claramente.

Decir que, como siempre, desde Cs nuestra 
postura es preocuparse por los temas de los que 
realmente el Ayuntamiento tiene competencias 
y hacer un seguimiento de su realización.

A finales del mes pasado ha tenido lugar el 
pleno de presupuestos y otros aspectos que 
estaban pendientes. Solo decir que vigilamos 
que inversiones y mejoras planificadas desde 
hace tiempo y que están asociadas a la recep-
ción de determinadas subvenciones —como 
las obras del ayuntamiento, la instalación de 
telecomunicaciones en la torre del Balis, etc.— 
se lleven a cabo, y también otras inversiones 
con retorno, como la sustitución de lámparas 
de VSAP por LED, para las que este año, gracias 
a la relajación de la Regla de Gasto, se podrá 
usar parte del superávit disponible.

También apoyamos todas aquellas ayudas 
que se puedan dar desde las competencias 
municipales para los afectados por la situación.

Els moviments polítics a Sant Vicenç es multi-
pliquen, i algun d’ells ha resultat prou sorpre-
nent. Això, que forma part de la «política de 
partits», de vegades resulta difícil d’entendre i 
pot provocar cert grau de desafecció. Simplifi-
car massa tampoc ajuda: no és una batalla de 
«bons i dolents», ni es tracta de repartir certifi-
cats de bona conducta com feien les autoritats 
en temps de la dictadura. Cadascú que arregli 
casa seva abans de les properes municipals, i 
ja s’ocuparan les veïnes i els veïns d’escollir qui 
volen que els representi. Sabria greu, però, que 
de tant posar els ulls en la propera legislatura 
donéssim per descomptada aquesta. Després 
de mesos d’aturada forçosa, es podran acabar 
per fi processos que van quedar en suspens, 
com ara la concessió de la neteja viària o el 
manteniment de l’enllumenat. Febrer ens por-
tarà a casa la plataforma DECIDIM i un procés 
de pressupost participatiu digne d’aquest 
nom; l’altre, el de cada any, s’haurà aprovat 
pensant en les despeses COVID-19 i les ajudes 
que cal augmentar, i més endavant s’hi podran 
fer les ampliacions i els canvis que l’evolució 
de la pandèmia permeti. Esperem que sigui 
per a recuperar de mica en mica la normalitat.

Aquest mes de gener hem celebrat una festa 
major des de casa, ja que a causa de la pandè-
mia només se’n podien fer actes virtuals. La Ins-
tagimcana i el concert de la Dàmaris Gelabert 
ens han fet viure des de casa una festa major 
diferent. Ara se’ns presenta la celebració de la 
festa de Carnestoltes, en què us proposem dis-
fressar-vos en família i presentar-vos al concurs 
virtual.

Ens preocupa que siguin els tribunals els que 
tornen a dir què podem fer i què no; el TSJC 
decidirà, el dia 8 de febrer, si votem el 14F: un 
insult i una temeritat que posa en risc la salut i 
el dret a vot dels catalans, que hauran de triar 
entre el dret a la salut i el dret a votar. El mateix 
tribunal ha inhabilitat el conseller Bernat Solé, 
encarregat d’organitzar les eleccions, precisa-
ment per haver fet possible l’U d’Octubre quan 
era alcalde d’Agramunt. Davant la nostra indig-
nació, hem decidit presentar amb altres grups 
polítics de Sant Vicenç de Montalt una moció 
de rebuig a aquesta sentència, i  donar suport 
a les persones represaliades per la causa inde-
pendentista, reiterar el nostre compromís amb 
el dret a l’autodeterminació i exigir l’aprovació 
immediata d’una llei d’amnistia i la fi de la judi-
cialització de la política catalana.

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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Fins al dia en el qual s’està elaborant aquest es-
crit, persisteix la realitat que el dia 14 de febrer 
es duran a terme les eleccions al Parlament 
de Catalunya. Des del nostre punt de vista, 
són unes eleccions injustes. Ho són a nivell 
polític (recordem que ja hi havia un president 
legítim) i ho són a nivell sanitari (no podem 
relacionar-nos amb els que no formen part de 
la nostra bombolla familiar i demanarem als 
membres de les meses que ho facin amb mig 
poble durant 12 hores). Tirar endavant aques-
tes eleccions seria, doncs, una incompetència 
més dels tribunals.

Però, malgrat tot, els catalans no tenim por 
de les urnes. En som els campions. Perquè vo-
tar és un acte de democràcia, un dret al qual 
no volem renunciar. Així doncs, anirem a votar. 
Malgrat tot el que està passant, demostrarem 
un cop més que el futur ens importa i que 
depèn de nosaltres mateixos assolir nova-
ment una majoria independentista al nostre 
Parlament.

Seguim volent la llibertat del nostre poble. 
Volem viure en una societat més justa i respec-
tuosa, amb un futur digne per als nostres fills i 
en un planeta cuidat. I, per damunt de tot, vo-
lem que canviï la manera de fer política.

Salut, República i INDEPENDÈNCIA!

Animem totes les persones a sol·licitar el vot 
per correu per a minimitzar les conseqüències 
de celebrar les eleccions el pròxim 14 de febrer 
amb la situació sanitària actual, agreujada per 
la nefasta gestió del Govern de la Generalitat. 
Vam apostar-ne per l’ajornament, però, un cop 
més, el criteri judicial s’ha imposat al sentit 
comú, i és per això i per responsabilitat que la 
nostra formació no farà cap acte presencial que 
pugui posar en risc la vida de ningú.

Les militants de Sant Vicenç votarem per po-
der desenvolupar el programa que hem cons-
truït entre totes, per teixir un nou embat contra 
l’Estat per a assolir la independència, per una 
sanitat i educació públiques i de qualitat, per 
garantir el dret a l’habitatge i a una vida digna, 
per la igualtat de totes les persones, per garan-
tir els drets de totes les persones migrades.

Volem potenciar la investigació pública i 
crear una farmacèutica pública perquè ningú 
mercadegi amb la nostra salut; la vida abans 
que el capital.

Sobre la possible entrada del partit d’ultra-
dreta volem constatar que ens trobaran de 
cara, perquè al feixisme, ni aigua.

La vacuna contra la COVID-19 
arriba a Sant Vicenç
Els avis, les àvies i les persones que treballen a les 
dues residències de gent gran de Sant Vicenç de 
Montalt, Vora Balís i Xanel, ja han rebut la vacuna 
contra el coronavirus. En total s’hi han vacunat 138 
persones, entre residents i treballadors/es. D’altra 
banda, també ha rebut la primera dosi de la vacuna 
el personal  sanitari dels consultoris locals i del 
CAP de referència de Sant Vicenç (Llavaneres).

Es posa en marxa l’Oficina 
Virtual InfoCovid
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha habilitat una 
oficina d’informació i consultes relacionades amb 
la pandèmia. El nou servei s’ofereix de dilluns a 
divendres en horari de tarda, de 16 a 20 hores, 
amb la voluntat de poder atendre els veïns i 
veïnes que, per motius diversos, no poden accedir 
als matins a l’OAC. Aquesta nova oficina ofereix 
atenció telemàtica (mitjançant l’adreça electrònica 
infocovid@svmontalt.cat) i telefònica (trucant al 
663 816 709). L’Oficina Virtual InfoCovid ofereix 
als ciutadans informació general referent a la crisi 
sanitària, com ara canvis normatius, mesures de 
protecció, línies d’ajuts, restriccions, etc.

Campanya de donació de 
sang el 28 de febrer
El diumenge 28 de febrer, des de les 10 a les 
14 hores, el Centre Cívic El Gorg disposarà d’un 
espai per a la donació de sang i plasma. És molt 
important que les persones que vulguin participar 
en aquesta jornada sol·licitin cita prèvia a través 
del web donarsang.gencat.cat. Sant Vicenç de 
Montalt se suma així al conjunt de municipis 
que han ofert els seus espais per garantir les 
donacions de sang a Catalunya. Poden donar sang 
les persones d’entre 18 i 70 anys que pesin més de 
50 quilos i es trobin bé de salut.

Unes festes de Nadal diferents
Enguany, les festes de Nadal s’han hagut d’adaptar 
a la situació marcada per la pandèmia de la 
COVID-19. Tot i així, es va poder celebrar el Tió 
de Nadal i la visita dels patges reials a les escoles, 
amb la instal·lació de les bústies reials en diversos 
indrets del municipi. Els Reis, per la seva banda, van 
arribar a Sant Vicenç i més de 200 nenes i nenes els 
van poder veure per franges horàries programades 
amb cita prèvia. La rebuda de Ses Majestats també 
es va poder seguir a través de les xarxes socials 
municipals.
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Vota i
decideix!

a què es destinen
100.000 €

del pressupost
municipal!

Coneix quan i on pots participar 
en TROBADES PÚBLIQUES

Comparteix les teves opinions, 
DEBAT i enriqueix els temes 
rellevants

Fes PROPOSTES, dona suport a 
les existents i ajuda’ns a millorar 
el municipi

Presentació virtual del procés de 
pressupost participatiu 2021-2022:
Data: 11 de febrer a les 18 h 
(Cal inscripció prèvia a través del web municipal.)

Qui hi pot participar?
Pot presentar una proposta i participar activament en 
el procés qualsevol persona que viu, treballa o té algun 
vincle amb Sant Vicenç de Montalt. 
En la votació final podran participar les persones que 
tinguin més de 16 anys i estiguin empadronades al 
municipi.

Entra a https://decidim-svmontalt.diba.cat i DIGUES-HI LA TEVA!

Fases del procés:
l  Presentació de propostes de manera individual o 
col·lectiva: 

· del 3 de març al 4 d’abril del 2021 a través de la 
plataforma
· als tallers virtuals que es faran els dies 11 i 23 de 
març a les 18 h

l  Validació de les propostes rebudes en base als 
criteris establerts
l  Tria de les 10 propostes amb més suport (Cada 
persona podrà escollir un màxim de dues propostes.)
l  Validació tècnica de les propostes escollides
l Fase final de votació

       Com hi puc
  participar?
          Entra en la nova plataforma
«SANT VICENÇ PARTICIPA»
     i registra-t’hi!


