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A FAVOR 

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

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

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

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

Junts, Primàries, ERC, 9SV, CUP i 
Cristian Garralaga 

Junts, Primàries, ERC, 9SV, CUP, 
Miquel Àngel Martínez i Robert 
Subirón

EN CONTRA

PSC, Francesc 
Guillem i 
Miquel Àngel 
Martínez 

PSC, Cs i 
Francesc 
Guillem

ORDRE DEL DIA 

Modificació de les assignacions als grups 
polítics per abandó del regidor Cristian 
Garralaga, del grup municipal del PSC 

Modificació de la composició de les 
comissions informatives per abandó 
del regidor Cristian Garralaga, del grup 
municipal del PSC 

Aprovació del conveni entre l’Ajuntament 
i José Luis Rosa Olivera, en relació amb 
la subvenció extraordinària per a la 
participació al Dakar 2021 

Aprovació del reglament del teletreball 

Adjudicació del contracte del servei 
d’enllumenat públic 

Adjudicació del contracte per al servei de 
neteja viària 

Aprovació de l’expedient sancionador 
urbanístic a Holset, SA 

Aprovació de la moció en suport 
al conseller Bernat Solé, acusat de 
desobediència greu per l’U d’Octubre

ABSTENCIÓ

Cs i Robert Subirón 

Cristian Garralaga

@svmontalt.cat

JxCat va ser la força 
més votada a Sant 
Vicenç el 14F
Les eleccions al Parlament de Catalunya 
van estar clarament marcades per la 
COVID-19 i les mesures excepcionals 
adoptades per a garantir la seguretat de 
l’electorat. A Sant Vicenç, com a la resta de 
Catalunya, la participació va ser baixa: van 
votar-hi 2.823 persones, un 60,15 % del 
cens (25 punts menys que a les del 2017). 
Pel que fa als resultats, JxCat va ser-hi la 
força més votada, seguida per ERC i el PSC.

Es lliuren els premis 
del Carnaval virtual
De l’11 al 14 de febrer es van recollir, 
a través d’Instagram, les fotografies 
participants en el concurs virtual de 
disfresses. El jurat, format per quatre 
representants d’entitats locals, ha 
valorat l’originalitat, la caracterització 
i les disfresses, a més dels suports 
obtinguts per votació popular. El premi 
a la categoria individual infantil ha 
estat per a @sanpaugem; el premi 
individual adult, per a @gassogalindo; 
el premi a la millor unitat de 
convivència ha estat per a @lauratr83, 
i, finalment, @zaira.fc ha aconseguit el 
premi al millor grup bombolla escolar. 
Totes les persones guanyadores han 
obtingut un val per a bescanviar en 
establiments locals.

Retirat per unanimitat per a estudi més detallat

Retirat per unanimitat per a estudi més detallat

Celebració dels XV Jocs 
Florals de Sant Vicenç
Fins al 31 de març es poden presentar 
els treballs dels XV Jocs Florals. 
Cadascuna de les modalitats de poesia i 
prosa constarà de sis categories segons 
l’edat dels participants. Enguany hi 
haurà premis extraordinaris en les 
categories de microrelats i de relats 
breus per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. També es comptarà amb 
la participació de les escoles i l’Institut. 
Se’n poden consultar les bases al web 
municipal. 



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Al llarg de les darreres setmanes 
hem promogut diferents avenços 
significatius en una qüestió 
prioritària per a l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt com és 
la preservació i el manteniment 
de l’espai públic. Gràcies a una 
nova adjudicació del servei de 
neteja viària, comptem amb 
una freqüència més elevada, 
més cobertura i més personal i 
maquinària a disposició d’aquest 
servei. Aquesta millora s’ha 
vist també completada amb un 
impuls al servei de jardineria 
que vetlla pels nostres espais 
verds.

En tot cas, hem de ser 
conscients que aquest esforç 
municipal no és suficient: 
necessitem que vagi acompanyat 
de la implicació de tots els veïns i 
veïnes a fer prevaldre el civisme. 
Hem d’entendre que l’espai 
comú és l’espai de tots i hem 
d’actuar-hi en conseqüència.

En aquest mateix sentit, 
voldria destacar també 
l’expedient obert per a aclarir 
un recent abocament de runes a 
la riera del Balís. Ja siguin espai 
verds, naturals o places i carrers, 
tenim la voluntat de preservar en 
les millors condicions possibles 
els punts de trobada i de 
convivència del municipi. Al cap 
i a la fi, una part de casa nostra 
també està en els espais públics.

l Vetllem junts pels 
espais que compartim

Sant Vicenç compta amb un nou i mi-
llor servei de neteja viària, adjudicat a 
L’Arca Serveis Ambientals, que inclou 
una ampliació de la plantilla 
d’operaris i de les zones 
de cobertura així com la 
utilització d’una nova 
màquina escombra-
dora d’aspiració i dos 
nous vehicles elèc-
trics que estan desti-
nats especialment a la 
neteja de calçades i vo-
reres i que en els propers 
mesos substituiran els vehicles 
actuals. Els operaris disposen també 
d’equips d’eliminació de xiclets en 
motxilla, desbrossadores i bufadors 
elèctrics que faciliten la feina.

S’amplien també els dies i les fran-
ges horàries de funcionament del 
servei: els equips treballen de dilluns 
a dissabte en dos torns, matí i tarda, 
durant tot l’any. Així mateix, es preveu 
reforçar el servei els caps de setma-
na del 15 de maig al 15 de setembre, 
quan hi ha més afluència de persones 
a la zona costera.

Nou sistema de treball
La neteja es realitza amb tres sistemes 

diferents de treball: d’una banda, un 
equip fa l’escombratge manual de 
dilluns a dissabte en torn de matí; en 

temporada alta, aquest servei 
es reforçarà els caps de 

setmana; d’altra banda, 
l’escombratge me-
cànic el fa un equip 
format per un con-
ductor amb escom-
bradora i un peó, de 

dilluns a dissabte al 
matí, i, finalment, un 

altre equip neteja amb 
aigua a pressió de dilluns a 

dissabte en torn de tarda. El personal 
també s’ocupa del buidatge diari i la 
neteja setmanal —amb aigua— de 
totes les papereres, la neteja dels es-
cocells, l’eliminació d’herbes i matolls 
i la neteja dels mercats setmanals i 
dels espais on es celebren esdeveni-
ments puntuals.

Aquesta contractació, que tindrà 
una durada de cinc anys, té un pres-
supost anual de 211.457,70 euros. Es 
preveu millorar la gestió del servei 
amb una optimització dels recursos, 
la revisió constant de les rutes de ne-
teja i l’adequació de les prestacions a 
les necessitats reals del municipi. 

A partir d’aquest mes de març es reforça el 
personal i s’amplia la freqüència de la neteja a 
la via pública

Importants millores per a 
garantir un bon servei de 
neteja viària

Els equips
de neteja viària 

treballen de dilluns
a dissabte en dos

torns, matí i tarda,
durant tot

l’any 
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El consistori obre un expedient per a determinar les 
responsabilitats d’un abocament de runa que ha malmès 
la riera

El passat 21 de gener, tècnics de 
l’Agència Catalana de l’Aigua van fer, 
juntament amb responsables mu-
nicipals, una inspecció a la riera del 
Balís per un abocament de runes que 

n’ha afectat un tram de llera de 150 
metres. Per garantir la recuperació 
de la riera, l’Ajuntament s’ha com-
promès a licitar les tasques de retira-
da de tot el material abocat, que es 
portarà a un gestor autoritzat.

Tanmateix, amb l’objectiu de vet-
llar per la transparència i els interes-
sos municipals, el consistori ha obert 
un expedient per a esclarir els fets i 
adoptar les mesures disciplinàries o 
de responsabilitat pels danys i per-
judicis que se’n puguin derivar. La 
informació s’ha fet arribar a la Fis-
calia de Mataró perquè, si ho consi-
dera adient, ho traslladi a la Fiscalia 
de Medi Ambient de la província de 
Barcelona.

L’Ajuntament 
es compromet a 
retirar el material 
abocat a la riera 
del Balís

Fomentant l’ús de 
la deixalleria i del 
compostatge casolà
Un total de 736 famílies es beneficia-
ran aquest 2021 dels descomptes que 
l’Ajuntament aplica en la taxa d’es-
combraries. D’aquestes, 727 gaudiran 
d’una bonificació que pot arribar fins 
al 25 % per haver realitzat un mínim 
de cinc visites a la deixalleria mòbil o 
fixa, i sis més tindran un descompte 
del 10 al 25 % en el rebut per fer com-
postatge a casa. A més, hi ha tres do-

Més de 700 famílies es 
beneficien de bonificacions 
en la taxa d’escombraries 

Es reforça 
el servei de 
jardineria en 
parcs i jardins
Des del mes de febrer, la Fundació Pri-
vada Marpi, que vetlla per la integra-
ció de les persones amb disminució 
psíquica, col·labora en el manteni-
ment de la jardineria amb un equip 
de dos operaris que treballen sis hores 
diàries, dos dies a la setmana. La con-
tractació, que s’allargarà fins a finals 
d’any, tindrà un cost de 14.664 euros.

Els operaris
de la Fundació
Marpi realitzen

tasques de poda, 
desbrossament i
neteja en parcs

i jardins

Les
bonificacions

s’han de sol·licitar a 
l’ORGT abans del 31
de març, excepte la

de la deixalleria,
que s’aplica 

d’ofici

micilis que han quedat exempts del 
pagament per acreditar uns ingres-
sos familiars inferiors al salari mínim 
interprofessional. 
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Fins al 4 d’abril, les persones que 
viuen, treballen o tenen alguna vin-
culació amb Sant Vicenç poden fer 
arribar les seves propostes per a de-
cidir en què invertir 100.000 euros del 
pressupost municipal. Per a fer-ho, 
es pot utilitzar la plataforma digital 
«Sant Vicenç Participa!» en cas d’estar 
empadronat/da a Sant Vicenç i tenir 

S’inicia la primera fase 
del procés de pressupost 
participatiu

La ciutadania té fins al 4 d’abril per a proposar a què vol que 
es destinin 100.000 euros dels comptes públics

S’amplia l’oferta 
formativa per a 
particulars i empreses
El dia 10 de març, dins els actes del 
Dia de la Dona, la Regidoria de Pro-
moció Econòmica i Ocupació oferirà 
un taller gratuït de mindfulness des 
de les 9.30 a les 12.30 hores al centre 
cívic El Gorg. El dia 25 de març, de les 
15.30 a les 17 hores, organitzarà un 
taller en format virtual sobre tramita-
ció de subvencions per a empreses i 
persones autònomes. Inscripcions al 
web municipal.

Es posa en
marxa una

enquesta, a través
de WhatsApp, per a
recollir propostes
per al programa 
FORMA’T 2021

Marketplace, una 
plataforma per 
a potenciar el 
comerç en línia
Continuen obertes les inscripcions 
per a formar part d’una plataforma de 
compra per internet creada pels mu-
nicipis de Sant Vicenç, Sant Andreu 
de Llavaneres i Caldes d’Estrac amb 
l’objectiu d’ajudar els establiments 
locals a introduir-se en el món digital 
i aconseguir nous clients. El projecte, 
al qual es poden adherir a través del 
web municipal, compta amb el su-
port de la Diputació de Barcelona.

més de 16 anys. Els menors de 12 a 16 
anys i les persones no empadronades 
poden participar-hi a través dels ta-
llers virtuals que es faran els dies 11 
i 23 de març, de les 18 a les 20 hores. 
Són tallers oberts a tothom i per als 
quals caldrà inscripció prèvia.

Cada persona podrà fer les pro-
postes que vulgui, sempre que com-
pleixin criteris de legalitat, viabilitat 
tècnica i econòmica, sostenibilitat, 
inclusió social i visió de ciutat, entre 
d’altres. Poden ser inversions de fins a 
50.000 euros o actuacions concretes 
no materials de fins a 15.000 euros.

Un cop finalitzi el termini, les pro-
postes seran validades i s’iniciarà una 
nova fase per a escollir les 10 que pas-
saran a la votació final.
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A finals de gener vam assabentar-nos que, 
mesos abans, quan estàvem a l’oposició, es va 
dur a terme un abocament de runa a la riera 
del Balís. Es tracta d’un delicte mediambiental 
greu, intolerable, que, a part de demostrar un 
nul respecte pel medi ambient, pel municipi 
i per les persones que hi viuen, genera, una 
vegada més, que Sant Vicenç de Montalt hagi 
sigut notícia per un fet negatiu.

Aquest govern ha reaccionat ràpid, col·labo-
rant des del primer dia amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua, informant tots els regidors del con-
sistori i comprometent-se a restituir la riera al 
seu estat original, com no pot ser d’altra mane-
ra. Tanmateix, no defallirem i arribarem fins al 
fons de la qüestió, demanant responsabilitats 
a qui calgui.

Per aquest motiu, s’ha obert un expedient 
informatiu i s’han posat els fets en mans de la 
Fiscalia per tal que actuï de la manera que ho 
cregui convenient.

Hom es pot equivocar, però més de mil me-
tres cúbics de runa enterrada en una riera no 
són una equivocació. El nostre municipi me-
reix respecte i l’actual govern vetllarà perquè 
fets com aquests no tornin a ocórrer.

Malgrat que la COVID-19 ha protagonitzat les 
eleccions autonòmiques del 14F i ha provocat 
una abstenció rècord, a Sant Vicenç hem as-
solit una participació del 60,15 % del total del 
cens. Si bé la formació més votada ha estat la 
de Junts, els socialistes hi quedem com a ter-
cera força amb 400 vots (14,34 %), per davant 
de la ultradreta de VOX, de Cs i del PDeCAT, es-
sent dels pocs que hem guanyat vots respecte 
de les eleccions del 2017.

Els bons resultats obtinguts per la candi-
datura encapçalada per en Salvador Illa de-
mostren que els catalans exigim una etapa 
de canvis, després de massa temps ignorant 
problemes en favor d’aspiracions personals 
quimèriques. El recent descontentament so-
cial, atiat per la condemna al controvertit ra-
per Pablo Hasél, hauria d’afrontar-se des d’un 
govern d’esquerres, progressista i estable, que 
condemni enèrgicament qualsevol mostra de 
violència i doni suport al cos de policia dels 
Mossos d’Esquadra, qüestionat actualment en 
un moment de màxima necessitat. La llibertat 
d’expressió és un dret fonamental inalienable 
que s’ha de defensar, des del respecte a la de-
mocràcia i a l’ordenament, que també preveu 
mecanismes per a abordar i modificar allò que 
creiem injust.

Sobre las elecciones catalanas del mes pasado, 
quiero dar las gracias a todos los ciudadanos 
que han seguido confiando en un partido de 
centro, social y liberal, con el único objetivo 
del bienestar de nuestra tierra.

Malgrat la dificultat i el desgast personal, 
seguirem defensant el nostre municipi del 
secessionisme i la irracionalitat política. Por-
tem a l’Ajuntament la veu de la gent de seny, 
allunyada de la bogeria intel·lectual, política i 
social que impregna tot el panorama. La gent 
no se n’adona, però així no anem bé.

Sobre la nueva concesión del servicio de 
aguas, desde Cs pensamos que lo importante 
es que se modernice: que el suministro sea de 
buena calidad; que haya un mantenimiento y 
continuidad en el servicio; que incorpore las 
mejoras técnicas actuales, como contadores 
telemáticos que permitan un control directo 
del consumo y eviten la sorpresa de facturas 
exageradas por falta de detección de pérdidas; 
que se mejoren las canalizaciones de la red 
para minimizar las fugas; que se realice una 
monitorización en tiempo real, etc. Todo, con 
un coste razonable, sabiendo que el precio 
del agua propiamente dicho no es alto y que 
lo que encarece la factura es la parte regulada 
(costes fijos, canon, impuestos y tasas).

Aviat farà un any que vam commemorar el Dia 
Internacional de les Dones com fèiem sem-
pre, al parc, amb la nostra festa. No sabíem 
que pocs dies després tot quedaria capgirat 
per la pandèmia. Aquest 8 de març que no hi 
pot haver «festa» en el sentit tradicional; hem 
programat un conjunt d’activitats que troba-
reu en el fulletó que acompanya l’Infomontalt. 
Veureu que s’allarguen en el temps, perquè és 
una qüestió que sobrepassa la commemoració 
d’un sol dia i també perquè volem fer visible la 
confluència d’iniciatives i la col·laboració entre 
diverses entitats. Des de la Regidoria, la nostra 
particular lluita per la igualtat de drets es con-
creta enguany en la redacció del Pla d’Igualtat 
de l’Ajuntament, les accions formatives per 
a totes les treballadores i treballadors i l’inici 
del que acabarà concretant-se com a Pla Local 
d’Igualtat. Pel que fa a Salut, la millor notícia és 
que van arribant les dues vacunes disponibles, 
en paral·lel i amb els seus calendaris i prioritats 
respectives. Ara més que mai, cal confiar en el 
nostre sistema públic de salut, perquè, enca-
ra que estressat i esgotat després d’un any de 
lluita incansable, és el nostre millor aliat per a 
tornar a la normalitat.

Ara ja fa un any que tenim la pandèmia aquí 
i, des que va arribar, tot és diferent; al gener, 
la Festa Major; al febrer, la festa de Carnaval… 
No hem tingut més remei que reinventar-nos i 
fer-ho tot en format virtual, des de casa i en fa-
mília. Esperem que amb la vacuna les mesures 
es vagin relaxant i la Festa Major d’Estiu la cele-
brem, almenys en part, de manera presencial.

Però aquest mes de febrer ens hem vist 
obligats a sortir al carrer per poder exercir el 
nostre dret a vot; no és el que volíem, però ho 
hem fet; uns, per correu; d’altres, respectant 
les franges horàries. Hem arribat a un 49,22 % 
de participació al nostre poble. Potser el dia 
plujós, la por al contagi o el fet de no tenir clar 
a qui votar podrien ser alguns dels motius d’un 
percentatge tan baix. Els resultats són bons: a 
Sant Vicenç de Montalt, el vot independentista 
ha sumat un 57,33 % del total, igual que arreu 
del País; cada vegada en som més. Esperem 
que els grups parlamentaris es posin d’acord 
ben aviat i comenci la legislatura amb un go-
vern sòlid, liderat per ERC, que faci front a la 
reconstrucció del país i al rescat social i doni 
sortida al conflicte amb l’Estat espanyol en 
base a l’Amnistia i l’Autodeterminació.

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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Fa dos anys es van dur a terme les votacions de 
Primàries. Van ser un gran èxit a tot el territori 
català. Naixia una nova manera de fer política, 
un bri d’esperança per a la ciutadania en què 
es conjugava la voluntat independentista, la 
democràcia directa, la transversalitat ideolò-
gica i la necessitat d’aconseguir l’empodera-
ment de la població mitjançant llistes obertes.

Pensem que la millor manera de rememo-
rar-ho és recordant totes les persones volun-
tàries que ho van fer possible, tots aquells que 
hi creuen i que segueixen lluitant per aquest 
projecte, i, com no, agraint la força de la gent 
que valora fer aquesta política participativa. 

SOM-HI, actualment, és present al Govern 
del nostre consistori. Les regidories de Medi 
Ambient, Joventut, Atenció ciutadana i Noves 
Tecnologies són un treball en equip. Cal pro-
jectar nous objectius de forma transparent i 
eficient. Hem aconseguit teixir un conjunt de 
grups de treball participatius. És evident que 
queda molt camí per endavant, però estem 
convençuts que, perseverant i lluitant per 
aquests ideals, ens en sortirem.

Seguim animant-vos a participar en la polí-
tica del poble. Només unint esforços podrem 
canviar les coses.

Salut i República!!

El passat diumenge 14F vam viure una jornada 
electoral estranya.

La situació sanitària va obligar-nos a viu-
re una jornada diferent; els nostres col·legis 
electorals van haver de ser oberts aplicant 
protocols de seguretat sanitària mai vistos. Des 
d’aquí, la nostra felicitació a la Regidoria de Sa-
nitat i a totes les treballadores municipals que 
ho van fer possible.

Però aquest no va ser l’únic element estrany 
d’una jornada en la qual havia de ser protago-
nista la democràcia participativa. Vam viure la 
jornada amb un dels nivells d’abstenció més 
alts de la nostra breu història «democràtica», i 
els motius poden ser múltiples: por a la situació 
sanitària, cansament, indiferència o incredu-
litat davant les institucions o una democràcia 
«fake».

Sigui el que sigui, el resultat és el que és, i 
demostra un cop més la sòlida voluntat d’una 
gran majoria del país, una majoria que vol 
avançar cap a la consolidació de la República 
Catalana. I sembla evident que haurem de con-
viure i combatre democràticament contra el 
feixisme i amb una part de «catalans» que, ara 
sí, sense màscares, demanen obertament l’ani-
quilació cultural i nacional del nostre poble.

Ara més que mai, Llibertat i República!

Jornades de portes obertes 
als centres educatius
Les dues escoles públiques de Sant Vicenç 
oferiran sessions informatives matinals per tal 
que les famílies puguin escollir millor un centre 
abans de fer-hi la preinscripció per al curs 2021-
2022. La de l’Escola Sant Jordi serà el diumenge 
7 de març i la de l’Escola Sot del Camp, el dia 14. 
Caldrà demanar cita prèvia per a organitzar les 
visites presencials en grups de 10 persones. A 
l’Institut Esteve Albert les portes obertes seran 
virtuals: el dimecres 3 de març per a l’alumnat 
d’ESO i el dimecres 5 de maig per al de batxillerat.

La comunitat educativa es 
solidaritza amb la Noemí
L’AFA de l’Escola Sot del Camp està duent a terme 
diverses accions en solidaritat amb la Noemí, una 
nena de P4 a la qual han diagnosticat leucèmia. 
Se’n vol ajudar econòmicament la família amb 
la l’elaboració per part d’una mare del centre de 
polseres, collarets, llibretes i llibres que es posaran 
a la venda els dies 5, 12 i 19 de març a la porta de 
l’escola. Es preveu organitzar també una cistella 
solidària amb les aportacions de les famílies. 
D’altra banda, el dia 5 de febrer, les AFA dels centres 
educatius van organitzar xocolatades i van recollir 
964 euros per a la investigació del càncer infantil.

Una proposta esportiva per 
als dies de Setmana Santa
Els dies 29, 30, 31 de març i 1 d’abril, l’Ajuntament 
oferirà unes estades esportives al pavelló municipal 
per tal que els infants puguin gaudir del seu temps 
lliure. Els casals es faran des de les 9 a les 14 hores i 
hi haurà servei optatiu de menjador i d’acollida. Les 
inscripcions es tancaran el dia 24 de març, 
i cal formalitzar-les enviant un correu electrònic a 
sortega@svmontalt.cat o gomezfl@svmontalt.cat 
o trucant als telèfons 93 791 13 58 o 687 459 896.

Donant a conèixer la història 
de la torre de Can Valls
L’Ajuntament ha instal·lat un plafó informatiu 
a la zona d’accés a la torre de Can Valls, ubicada 
al parc dels Germans Gabrielistes. L’objectiu és 
apropar el nostre patrimoni a la ciutadania i a 
les persones visitants a través d’aquest recurs 
que conté informació d’interès sobre la història 
de la torre i sobre els diferents elements que la 
conformen. El plafó inclou un codi QR que dona 
accés als continguts a través del web municipal.



Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia Local 

• Presencialment (amb cita prèvia): 
https://www.svmontalt.cat/citapreviapolicialocal

• Telefònicament: 93 791 04 09

• Telemàticament: mparera@svmontalt.cat

   Més
informació a:

    Distintius per a

   aparcar
gratuïtament
   a les zones blaves i verdes

L’Ajuntament ha establert uns abonaments especials 
per a les zones blaves i verdes que es poden sol·licitar a mparera@svmontalt.cat.

Distintiu de pagament de 70 €  Per a vehicles de persones titulars o arrendatàries 
d’un bé immoble a Sant Vicenç o els seus familiars de 
primer grau, persones que treballin al municipi o hi 
tinguin la seva activitat empresarial.
Distintius de pagament de 140 €Per als vehicles de visitants habituals

   Si no tinc dret a aquests distintius,   què puc fer?

• Les persones que paguen 

l’impost de circulació a Sant Vicenç.

• Els veïns i les veïnes empadronats/des 

amb vehicles d’empresa o renting 

(només un distintiu per persona).

Els distintius de l’any 2020 

deixaran de tenir vigència el 

dia 1 de maig del 2021. 

Prèviament, l’Ajuntament farà arribar el 

nou distintiu als domicilis.

Qui hi té dret

• A totes les zones verdes i blaves de Sant Vicenç excepte al passeig Marquès de Casa Riera i al carrer de la Pau, que de l’1 de maig al 31 d’octubre són de pagament per a tothom. 

• A Sant Andreu de Llavaneres, a les dues zones d’aparcament ubicades al costat de l’estació de RENFE i a l’aparcament ubicat davant del CAP.

• A Caldes d’Estrac, a l’aparcament de RENFE de la N-II, al carrer Eucaliptus i a l’esplanada de Can Muntanyà.

• A Arenys de Mar, a la vorera esquerra, sentit mar, de la riera de Torrentbò.

• Aquest distintiu també et permet aparcar de franc al pàrquing del Sorli-Discau.

Aquest distintiu és únic i intransferible i va identificat amb la matrícula del vehicle, així que en cas d’adquirir-ne un de nou cal notificar el canvi a l’OAC de la Policia Local.

  On em permeten aparcar
de manera gratuïta?

• Zona blava: gratuïta amb distintiu 

durant tot l’any excepte de l’1 de maig al 31 

d’octubre al Passeig Marquès de Casa Riera 

i el carrer de la Pau. 

• Zona verda de la zona litoral (Can Boada 

i Can Ripoll): reservada per a persones 

residents de l’1 de juny al 30 de setembre.

• Zona verda del nucli antic: reservada per 

a persones residents durant tot l’any.

      Quan puc utilitzar

els distintius?

?

i


