
S’adquireixen dos radars
per a controlar la velocitat

i evitar accidents

El programa Brigada Jove
ofereix sis llocs de treball

per a aquest estiu
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Garantint el manteniment
de 21 àrees de joc infantil

i de salut 
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Es prepara la temporada d’estiu per 
a gaudir d’una platja i una piscina 
amb serveis de qualitat
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Ple municipal ordinari 25 de març del 2021

A FAVOR 

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

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

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

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

EN CONTRA

Francesc 
Guillem

ORDRE DEL DIA 

Modificació de l’Ordenança general núm. 
62 (zones blaves) 

Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 
19 (estacionament vehicles motor en vies 
públiques) 

Ratificació desistiment de les accions 
judicials de desnonament de la finca Can 
Delàs 

Modificació de la Relació de llocs de treball 
(RLLT) de l’any 2021 

Aprovació provisional de la Modificació 
puntual de les NNSS UA 8 el Rocar Nord 

Rescat del dret funerari nínxol número 9

ABSTENCIÓ

Miquel Àngel 
Martínez 

Francesc Guillem 

Cs 

Cs, Francesc Guillem, 
Miquel Àngel 
Martínez i Robert 
Subirón

@svmontalt.cat

Nous rellotges per a 
estacionar en zones 
vermelles
L’Ajuntament ha dissenyat uns rellotges 
de control horari per a estacionar a les 
zones vermelles d’aparcament exprés, 
pensades per a facilitar la rotació de 
vehicles. Són gratuïtes, però és obligatori 
posar un rellotge al cotxe que senyalitzi 
l’hora d’arribada. Els rellotges es poden 
recollir sense cost a les oficines de 
l’Ajuntament i la Policia Local. Se n’han 
distribuït també als comerços locals.

Suport a les entitats 
locals per a fomentar 
la cultura
L’Ajuntament ha signat dos convenis 
de col·laboració amb l’Orfeó Parroquial 
El Delme i amb el Grup Fotogràfic per 
a finançar els projectes i activitats que 
les entitats tenen previst desenvolupar 
durant aquest any, 2021. El consistori hi 
destina una quantitat total de 5.000 euros. 
Properament, es preveu signar nous 
acords amb l’Associació de Puntaires i 
amb la Colla de Geganters i Grallers.

Visita institucional a la 
residència Vora Balís 
L’alcalde, Víctor Llasera, i les regidores Lydia Gerónimo 
i Sònia Miquel van visitar la residència Vora Balís amb 
l’objectiu de donar suport i reconèixer la important tasca 
que està duent a terme el personal d’aquests centres per 
garantir la seguretat de les persones residents davant la 
pandèmia. Està previst que properament els representants 
municipals visitin també la residència Xanel.

Atenent la diversitat 
educativa de l’alumnat d’ESO
L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Departament 
d’Ensenyament per a la renovació del projecte «Fil 
d’Ariadna II», que dona suport a l’alumnat del tercer 
i quart cursos d’ESO que necessita una atenció 
individualitzada. Els nois i les noies realitzen activitats 
formatives fora de l’institut, sense que aquestes superin 
el 40 % de l’horari escolar setmanal. Actualment hi 
participen dos alumnes, a la brigada municipal, i dos més 
podrien accedir-hi properament.



Víctor Llasera Alsina 
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Ens trobem en un moment 
clau pel que fa a l’evolució de 
la pandèmia i dels seus efectes 
socials i econòmics. De la 
mà del procés de vacunació, 
comencem a veure cada cop 
més a prop el retorn a una 
certa normalitat, i des de 
l’Ajuntament volem col·laborar 
a facilitar aquest camí. Al llarg 
d’aquestes setmanes reprendrem 
la temporada de platja i de 
piscina amb tota la normalitat 
que ens podem permetre, ja que 
l’estiu és un moment clau per 
al municipi, per la importància 
que té la proximitat al mar en la 
restauració i el comerç. Perquè, 
a més de vetllar per la salut de 
les persones, ens esforcem per 
preservar també l’economia local 
a través d’ajuts a les empreses 
del municipi o promovent les 
activitats destinades a facilitar 
l’ocupació per al màxim nombre 
de veïns i de veïnes.

Aquest és un municipi ple 
d’al·licients i possibilitats. Més 
enllà de l’estima que sento per 
ell, en tinc tot el convenciment. 
Tenim els fonaments per a assolir 
aquesta recuperació i gaudim 
de tota una sèrie de serveis de 
qualitat que des de l’Ajuntament 
tenim la voluntat de continuar 
impulsant, amb una especial 
dedicació a la neteja de la via 
pública i a la seguretat.

Vull aprofitar aquest espai 
per a enviar-vos un missatge 
d’optimisme i confiança. Han 
estat mesos molt foscos i, si ens 
hi fixem bé, ja comença a veure’s 
la llum.

l Cap a la recta final

Sant Vicenç obrirà la temporada de 
platja i de piscina el dia 19 de juny, 
amb totes les mesures necessàries 
que marqui l’evolució de la pandèmia. 
Actualment es treballa per a poder 
oferir uns serveis i infraestructures de 
qualitat. A la platja es duran a terme 
uns treballs de llaurada i garbella-
ment de la sorra, i s’hi estan adequant 
totes les instal·lacions i repa-
rant-ne o substituint-ne 
els elements malmesos, 
com la cadira amfí-
bia, amb un cost de 
2.000 euros. S’espera 
el permís de Costes 
per a iniciar el condi-
cionament de la platja 
de gossos a la zona de la 
Caleta.

Enguany se n’externalitza la 
neteja, la qual cosa permetrà oferir 
un grau d’especialització més elevat 
i aprofitar millor els recursos munici-
pals, que es podran destinar a altres 
serveis com l’arranjament de camins 
i rieres. També, aquest any, tornarà a 
haver-hi cinc guinguetes amb zones 
d’hamaques i ombrel·les, i servei de 
socorrisme de dilluns a diumenge des 
de les 10 a les 18 hores. Al llarg del pas-
seig marítim i la platja es podrà gaudir 

de wifi gratuït, d’un circuit de salut, 
d’una àrea d’entrenament esportiu i 
de diverses zones de jocs infantils. 

Accés a la piscina municipal
La piscina s’obrirà els primers caps 
de setmana de juny i de manera inin-
terrompuda a partir del dia 19, de 
dilluns a divendres de les 10 a les 20 

hores i els caps de setmana i 
festius de les 10 a les 20.30 

hores. L’aforament es-
tarà limitat al 50 % 
i només s’hi podrà 
accedir amb abona-
ment. Les persones 
empadronades a 

Sant Vicenç podran 
gaudir de l’equipament 

tot l’estiu per només 20 eu-
ros. L’entrada serà gratuïta per 

als infants de fins a 8 anys i per a les 
persones de més de 65 anys, pensio-
nistes i jubilades empadronades. Hi 
haurà també passis mensuals a preus 
assequibles per a les persones titulars 
d’un habitatge o d’un contracte de 
lloguer amb vigència superior a un 
any. Els abonaments es podran sol·li-
citar i pagar de manera telemàtica a 
través del web municipal o de manera 
presencial a l’OAC amb cita prèvia.

S’externalitza la neteja de la platja amb la 
voluntat de millorar el servei i aprofitar millor 
els recursos públics  

Garantint que tot estigui 
a punt per a la temporada 
d’estiu 

Les persones 
empadronades a

Sant Vicenç podran
gaudir de la piscina

durant tot l’estiu
per només

20 euros
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Treballant en el 
manteniment dels parcs 
infantils
L’Ajuntament destinarà 13.455 euros al manteniment dels 
jocs infantils i dels aparells instal·lats a les àrees d’esport i 
salut. Aquesta tasca la farà una empresa especialitzada que 
actuarà en 21 àrees ubicades al passeig marítim; al passeig 
dels Pins; als carrers Lledoners, Puigmal, Can Valls, Pau Ca-
sals, Joan Maragall, Josep Brunet, Espígol, Escoles i Costa 
Daurada; als parcs dels Germans Gabrielistes, del Terral i 
del Dr. Cornudella; a la plaça del Tussol; a les Bilbenyes; a la 
Ferrera Sud, i a l’skate park municipal. El contracte inclourà 
la revisió dels espais, la posada a punt i el manteniment du-
rant tot l’any, però no l’adquisició del material que calgui 
substituir. A banda, es destinaran 6.000 euros a la reparació 
del joc infantil gegant del parc dels Germans Gabrielistes, 
que es va haver de precintar pels desperfectes causats pel 
mal ús i els actes vandàlics.

Es destinaran 13.455 euros a la millora 
de 21 àrees de joc infantil i espais esportius 
i de salut del municipi

l Entra en funcionament la 
botiga en línia de les 3 Viles
La plataforma de compra per internet i lliurament 
a domicili comprales3viles.cat ja està operativa. 
Aquesta iniciativa dels ajuntaments de Sant Vicenç, 
Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, vol ajudar el 
comerç local a fer front als efectes de la COVID-19. 

Els comerços i 
serveis poden 

donar-se’n 
d’alta de 
manera 

gratuïta.

l Activitats culturals i lúdiques 
per a celebrar Sant Jordi
A més de les parades de roses i llibres, el parc dels 
Germans Gabrielistes va acollir música i lectures en 
directe, visites a la torre de Can Valls, la creació del 
quart llibre gegant de contes i el lliurament de premis 
dels Jocs Florals. La il·lustradora Joana Juhé va decorar 
els aparadors de 10 establiments amb fragments de 
poesies i motius relacionats amb Sant Jordi.

Suport en la recerca activa 
de feina
L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació ha posat en mar-
xa el Club de Feina, que ofereix un assessorament indivi-
dualitzat a les persones que volen entrar en el món laboral. 
El servei s’ofereix tots els dijous de 9.30 a 12.30 hores al Cau 
Jove, amb una edició especial destinada al jovent cada úl-
tim dimecres de mes, de les 17 a les 19 hores. Al Club de 
Feina es poden trobar ofertes laborals i formatives, accés a 
ordinadors i informació sobre oposicions o altres convoca-
tòries obertes. Per a accedir al servei només cal estar inscrit 
a la Xarxa Xaloc, enviant un correu electrònic amb el currí-
culum a l’adreça promocioeconomica@svmontalt.cat. Un 
tècnic es posarà en contacte amb el sol·licitant per concer-
tar-hi una visita. 

Es posa en marxa un nou servei que ofereix 
recursos per a afavorir la inserció laboral
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Els nous 
radars 
substitueixen 
el que es feia 
servir fins 
ara, cedit pel 
Servei Català 
de Trànsit.

La Policia Local ha incorporat dos ra-
dars propis amb l’objectiu de dissua-
dir els conductors sobre la necessitat 
de respectar els límits de velocitat 
per a evitar accidents. Els controls es 
podran fer en qualsevol punt, però es 
prioritzaran aquells vials en què s’ha 
detectat més sinistralitat, com els car-
rers Sant Antoni, Major i Costa Daura-
da, on la velocitat està limitada a 20 
km/h. L’Ajuntament també ha adqui-
rit un sistema per a controlar el con-
sum de drogues en els conductors de 
vehicles. La compra d’aquest material 
ha suposat un cost de 55.000 euros.

L’eficiència de la tasca policial
Les dades de l’any passat, 2020, mos-
tren bons resultats en matèria de se-
guretat pública. L’OAC de la Policia 
Local va atendre 6.622 trucades i es 
van fer 4.557 patrullatges, entre els 
que es van fer a peu, els mòbils i els 
punts estàtics de control. Els furts i 

L’augment dels patrullatges i controls preventius va aconseguir reduir el 
nombre de furts i robatoris durant l’any passat

Més recursos per a garantir la seguretat 
de la ciutadania

robatoris es van reduir, sobretot en 
domicilis particulars, que van ser 59 
davant dels 87 de l’any 2019. Així ma-
teix, es va incrementar d’un 43,7 % el 
nombre d’expedients sancionadors, 

Es recorda
als conductors 

que cal extremar la 
precaució al volant, 

encara que siguin 
trajectes curts o en 

vies urbanes

principalment per temes relacionats 
amb l’incivisme o per no fer ús de la 
mascareta. Es van dur a terme també 
tasques formatives, amb les quals es 
va arribar a 518 alumnes.

Els bons hàbits de reciclatge han generat un retorn de 160.000 
euros al consistori

Una bona gestió dels residus suposa 
una important reducció de la des-
pesa que ha d’assumir l’Ajuntament 
per oferir el servei, la qual, en el cas 
de Sant Vicenç, correspon a 395.000 
euros per la recollida i el transport i 
245.000 euros més pel tractament de 
les fraccions orgànica i de «resta». En 
aquest sentit, l’any passat es van re-

collir 3.325,49 tones de residus, més 
d’un 8 % més respecte del 2019. Així 
mateix, els bons hàbits de la ciutada-
nia van permetre assolir un percen-
tatge de recollida selectiva d’un 52 
%, és a dir, un 1,35 % més que l’any 
anterior. 

Com a conseqüència, es va ge-
nerar una devolució econòmica de 
160.053,15 euros al consistori. El re-
torn del cànon pel concepte de frac-
ció orgànica va augmentar d’un 29 
%, principalment per la reducció de 
residus impropis, que en tot moment 
van estar per sota del 13 %. En canvi, 
pel que fa a la fracció de paper i car-
tró, tot i haver-ne recuperat més que 
l’any 2019, el benefici va ser inferior 
perquè el seu valor depèn del preu 
de mercat. La recollida de vidre i d’en-
vasos també va generar un important 
retorn al consistori.

Milloren 
les xifres 
de recollida 
selectiva en el 
2020

Tones recollides el 2020:

FORM: 968,160 t  (29,11 %) 
ENVASOS: 256,680 t (7,72 %)
PAPER: 249,290 t (7,50 %)
VIDRE: 254,380 t (7,65 %)
RESTA: 1.596,980 t (48,02 %)

TOTAL:  3.325,49 t
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El passat 24 d’abril es varen celebrar diver-
sos actes lúdics i culturals al parc dels Ger-
mans Gabrielistes amb motiu de la diada de 
Sant Jordi. A més, la torre de guaita va oferir 
les meravelloses vistes de la nostra estimada 
façana marítima, a relativament pocs metres 
de distància.

Aquest parc, d’aproximadament quatre 
hectàrees de superfície, disposa d’una situació 
privilegiada, amb les ja comentades especta-
culars vistes al mar, un estany i la fauna, que 
comparteix espai amb una interessant diversi-
tat de vegetació autòctona i exòtica.

Es tracta d’un espai natural que convida a 
gaudir de l’aire lliure, amb família i amics, i on 
poder passejar, relaxar-se i, evidentment, ju-
gar amb els més petits. Per cert, en el moment 
d’escriure aquest article, estan començant les 
feines de reparació del joc infantil; va patir 
danys i actes vandàlics que ens costaran a tots 
prop de 6.000 €!

Som conscients de la meravella que tenim. 
Mantenir aquest espai en les condicions que 
es mereix suposa un enorme esforç a nivell 
econòmic i també de recursos humans. Per 
això estem valorant diverses opcions, per per-
metre que aquest espai disposi en un futur de 
les atencions que es mereix.

Estem davant d’una nova possible situació 
d’«ordeno y mando» de l’Àrea de Governació 
i Mobilitat; en aquest cas, posant radars de ve-
locitat amagats, sense comunicar-ho ni sensi-
bilitzar-ne la població.

Que en diverses zones del municipi s’ex-
cedeix la velocitat és una realitat, però és la 
mateixa situació del canvi de direcció del car-
rer Espígol, que avui dia ningú sap qui l’ha 
autoritzat. Per tant, podem estar en una altra 
situació en què es prenen decisions sense el 
control polític. En el cas que n’estiguin infor-
mats, l’han autoritzat i, en conseqüència, han 
anat a recaptar.

Mentre ens governin des de fora de la políti-
ca hi haurà situacions en aquesta línia.

S’ha de tenir molta cura a l’hora de fer mo-
dificacions de 2,2 milions d’euros de l’estalvi. 
Això està bé, i més si són per a posar en marxa 
els projectes de l’anterior govern, però hem de 
pensar amb tenir diners estalviats per a poder 
mantenir l’escola bressol i la de música, així 
com poder pagar les nòmines dels funcionaris 
o possibles reclamacions patrimonials per una 
sentència ferma del TSJC sobre l’enderroc de 
l’edifici del GOLF.

Anem amb molta cura amb el populisme 
polític, que després de gastar els estalvis li to-
carà pagar al poble amb més impostos.

Una de las cosas que desde Cs habíamos pe-
dido y preparado desde el anterior gobierno, 
y previstas para principios del 2021, eran zo-
nas gratuitas de aparcamiento exprés como 
una forma de favorecer al comercio, para no 
«penalizar» o disuadir a clientes potenciales 
de fuera de Sant Vicenç. La única diferencia es 
que pedíamos algo más de tiempo gratuito; 
pero es un primer paso.

Otro proyecto para favorecer el comercio y 
la movilidad peatonal que preparábamos es la 
ampliación de la acera en la zona de la calle 
Mediterrani, dando continuidad al ancho de 
acera de la calle Costa Daurada. Tampoco nos 
olvidamos de mejoras en determinadas calles.

A finales del mes pasado ha tenido lugar el 
pleno en el que se ha aprobado una modifica-
ción de crédito que, gracias a la suspensión de 
la Regla de Gasto, permitirá poder usar parte 
del superávit disponible. Solo decir que vigi-
lamos que inversiones y mejoras planificadas 
desde hace tiempo se lleven a cabo sin despil-
farro y bajo el principio de eficacia.

Como siempre, desde Cs, nuestra postura 
es preocuparnos por los temas de los que real-
mente el Ayuntamiento tiene competencias, 
que sean más prioritarios y hacer un segui-
miento de su realización.

Acabem d’aprovar una modificació de pres-
supost per a fer neteja, per a endreçar, per a 
arranjar carrers, per a construir un magatzem, 
per a arreglar els parcs, per a estalviar energia, 
per a guanyar espai, per a tenir programes que 
facin més útils les càmeres de vigilància, per 
a fer reparacions, per a renovar equips infor-
màtics, per a redactar projectes…: activitats 
de poc lluïment, sense perfil guanyador, fora 
del focus mediàtic, de les que no recullen 
gaires likes a les xarxes… o potser sí? Al cap 
i a la fi, a qui importa que es canviïn les làm-
pades i aconseguir estalvi energètic? A tots! 
Qui s’aprofitarà d’una millora en seguretat? 
Tothom! A qui beneficia que els carrers siguin 
transitables, sense bonys ni forats? En temps 
de tanta emocionalitat i crispació, s’agraeix 
poder treballar per la qualitat de les coses, pel 
benestar general sense ensurts ni pressions, 
lluny de la política espectacle que ens infan-
tilitza i ens fa creure que passar moltes hores 
a l’oficina és el mateix que treballar, que pu-
blicar molt a les xarxes expressa preocupació 
i coneixement o que estar tot el dia pel carrer 
és sinònim d’implicació. Una pregunta inquie-
tant: mentre passeges, parles i mires el mòbil, 
qui fa la feina??

Gràcies que les vacunes ja son aquí, i al bon 
comportament de la població en general, 
aquest any sí, hem pogut celebrar la diada de 
Sant Jordi regalant llibres i roses. Però la pan-
dèmia no desapareix, i ens limita molt la vida 
diària de tots. Ens reinventem, com en la Festa 
de les Lletres, que es va celebrar a l’aire lliure, 
canviant les localitzacions d’altres anys per 
la del parc dels Germans Gabrielistes: tot un 
encert. També va ser el primer dia en què es 
va obrir al públic la torre de guaita que hi ha 
al parc, amb audioguies que expliquen la his-
tòria i les característiques de la torre; ben aviat 
hi podreu anar tots els que no ho vau poder fer 
aquest dia, ja que la intenció és fer-les periòdi-
cament. Una altra novetat va ser que ens hi va 
acompanyar Ràdio Santvi, amb una unitat mò-
bil que va permetre gaudir de l’acte en directe 
a través de les ones.

Seguim fent propostes pensant en els que 
s’han vist afectats per les restriccions, com 
la plataforma de venda en línia Comprales-
3viles.cat i la convocatòria d’ajuts per a em-
preses i autònoms, i també en cursos, com el 
de com demanar els nostres ajuts i els de les 
altres administracions.

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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Lentament, es comença a recuperar la vida so-
cial. Encara és aviat per a tornar a imaginar de 
fer totes aquelles activitats que fèiem abans, 
però, esperant que aquest moment arribi, no 
ens hem aturat ni un segon i hem vetllat per 
fer totes les nostres tasques assignades.

El nostre medi és un llegat que cal preser-
var i protegir. El seu estat de salut depèn de la 
nostra consciència i de la nostra estima per ell. 
La retirada de les runes que s’havien abocat a 
la riera del Balís ha estat un dels objectius as-
solits; està resolt, però cal seguir perseverant 
i donant a conèixer l’impacte que té al nostre 
entorn natural aquest tipus d’abocaments i al-
tres actuacions incíviques.

Algun dia, no gaire llunyà, tornarem a gau-
dir tots plegats amb els més petits de casa dels 
nostres parcs infantils. Esperant aquest dia, 
hem començat una posada a punt dels vint-
i-un parcs. Volem que siguin especialment 
dissenyats perquè els nens amb mobilitat re-
duïda puguin jugar-hi. Aquests parcs infantils 
inclusius permetran que, en la mateixa àrea de 
joc, tots els nens puguin divertir-s’hi. La inte-
gració de nens de diferents edats i diferents 
capacitats en el joc serà una realitat.

Salut i República.

Un dels sectors castigats durant les restriccions 
que s’han dut a terme per a reduir els contagis 
han estat els petits comerços del municipi.

Durant el 2020 vam atorgar ajuts als co-
merços i autònoms per a pagar despeses de 
lloguer i subministraments, per a pal·liar la 
pèrdua d’ingressos a causa del tancament, re-
ducció de l’horari o del servei.

Ara que ja s’estan administrant les vacunes, 
és el moment d’ajudar aquests comerços a re-
cuperar l’activitat, i és per això que celebrem 
que s’hagi posat en marxa la nova botiga en 
línia 3 Viles.

Animem la resta de comerços que no s’hi 
han adherit que ho facin, i les veïnes i els veïns 
del municipi, que facin ús de la plataforma.

A l’Assemblea ho tenim clar: consum de 
proximitat i sostenible.

L’Ajuntament, compromès 
amb el principi d’igualtat
El personal i els membres electes del 
consistori han participat en el curs «Igualtat 
i transformació social», una formació 
obligatòria de 10 hores impulsada per les 
regidories d’Igualtat i Recursos Humans. El 
curs pretenia oferir eines per a avançar cap a 
una societat més igualitària, abordant temes 
com el micromasclisme, el llenguatge sexista, 
la violència de gènere o la incorporació de la 
perspectiva de gènere en accions i projectes 
municipals.

S’inicia la preinscripció a 
l’Escola Bressol Municipal
Del 10 al 21 de maig s’obrirà el termini per 
a presentar les sol·licituds a l’Escola Bressol 
Municipal Els Garrofers per al curs 2021-2022. 
El centre ofereix 8 places per a l’aula de lactants, 
10 de caminants (1-2 anys) i 23 de parlants (2-3 
anys). La sol·licitud i la documentació requerida 
s’hauran de presentar de manera telemàtica a 
bressol@svmontalt.cat. Excepcionalment, es 
podrà fer arribar de manera presencial amb cita 
prèvia. Més informació al web municipal.

Àmplia oferta d’activitats 
lúdiques i esportives d’estiu
Del 28 de juny al 30 de juliol s’oferirà un ampli 
ventall de propostes, com ara estades esportives, 
miniestades, campus de ball i de gimnàstica i 
cursets de natació. Les inscripcions s’obriran el 
10 de maig per a les persones empadronades i el 
17 per a la resta, i finalitzaran el 16 de juny. Les 
sol·licituds s’hauran de fer al pavelló, de dilluns a 
dimecres des de les 16 a les 19 hores i els dimarts 
des de les 9.30 a les 12.30 hores, o bé a través del 
correu electrònic: gomezfl@svmontalt.cat.

S’obre un procés de 
selecció de personal per a 
la Brigada Jove
L’Ajuntament ofereix sis llocs de treball per 
a aquest estiu dins el programa Brigada Jove, 
que enguany arriba a la seva sisena edició. Les 
places, que inclouen una jornada parcial de 25 
hores setmanals per un període de dos mesos, 
estan destinades a joves de 16 a 23 anys del 
municipi. Les sol·licituds es poden presentar al 
Registre General fins al 12 de maig. Es poden 
consultar les bases de la convocatòria al web 
municipal.
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