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Ple municipal ordinari 27 de maig del 2021

A FAVOR 

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

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

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

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

EN CONTRA

PSC, Francesc 
Guillem i Miquel 
Àngel Martínez 

Francesc Guillem 

ORDRE DEL DIA 

Adhesió al CONGIAC com a forma 
de gestió directa associada al servei 
públic de subministrament d’aigua

Comunicació en relació amb la 
continuació de prestació del servei de 
subministrament d’aigua 

Adjudicació del servei d’enllumenat 

Concessió del columbari número 5 del 
cementiri municipal a favor de la 
Sra. J. G. A.

ABSTENCIÓ

Cs i Robert Subirón 

Miquel Àngel 
Martínez

Es recupera la tradició 
de les catifes de Corpus
Els voltants del carrer de l’Església 
es van engalanar el diumenge 6 de 
juny amb una catifa de flors que van 
preparar un grup de veïns i veïnes amb 
pètals, llavors, sorra i elements florals 
de tots colors. Sant Vicenç recupera 
així aquesta tradició a iniciativa de la 
Parròquia i amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament. La celebració de Corpus va 
incloure una missa i una processó que 
va seguir l’itinerari marcat per la catifa.

Sentit adéu al poeta 
santvicentí Pius 
Morera
El 18 de juny va morir als 79 anys en 
Pius Morera i Prat, un poeta transgressor, 
filòleg, professor i activista cultural i 
polític, nascut a Igualada però que vivia 
a Sant Vicenç feia més de vint anys. Va 
ser el conductor del programa Aparador 
de poesia a Ràdio Santvi, a més de 
l’impulsor dels tallers d’escriptura. El 
consistori lamenta la seva pèrdua i vol fer 
arribar el condol a amics i familiars.

Es consolida la nova 
programació de Ràdio Santvi
L’emissora municipal aposta per una nova 
programació i identitat visual amb continguts 
100 % locals i de proximitat. De dilluns a 
diumenge s’ofereix el magazín La vila i dues 
edicions de L’informatiu, a més de butlletins 
cada hora. La política local també hi té el seu 
espai amb els programes Àmbit municipal i 
L’alcalde respon i l’emissió dels plens. En destaca 
l’aposta per la ràdio en directe, amb tres equips 
mòbils 4G. Ràdio Santvi ha reforçat també la 
seva presència a la Xarxa de Comunicació Local i 
consolida la nova plataforma radiosantvi.cat, que 
incorpora continguts de ràdio a la carta.

Ple municipal extraordinari i urgent 9 de juny del 2021

A FAVOR 

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

ORDRE DEL DIA 

Resolució de les al·legacions 
presentades a l’Expedient de 
modificació de crèdit 3/2021 i 
aprovació definitiva de l’esmentat 
expedient

EN CONTRA

PSC, Francesc 
Guillem i Miquel 
Àngel Martínez

ABSTENCIÓ

Cs i Robert Subirón



L’Ajuntament destina 50.000 euros a una nova 
convocatòria d’ajuts per a reactivar l’ocupació i 
l’economia local

Suport al teixit comercial 
i empresarial de Sant 
Vicenç Víctor Llasera Alsina 

Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Les bones dades pel que fa 
als indicadors epidemiològics 
i al procés de vacunació ens 
fan mirar alleugerits al futur 
immediat; si més no, pel que 
fa a la resolució de la crisi 
sanitària. Però, de la mateixa 
manera que s’injecten vaccins, 
les administracions hem de fer 
també un esforç en la feina per la 
recuperació econòmica i social; 
aquesta crisi té moltes cares i 
molts fronts.

Des de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt estem 
compromesos des del primer 
moment a protegir i donar suport 
al nostre sector empresarial 
i comercial. Fruit d’aquesta 
voluntat, hem establert una 
segona convocatòria d’ajuts 
per a les empreses locals que 
els permetran disposar de fins 
a 2.000 € per a reforçar fins a 
cinc àmbits de la seva activitat, 
com poden ser el pagament 
de lloguers, la contractació de 
personal o la transformació 
digital.

A més, hem assolit un total 
de 244.000 € en diverses 
subvencions provinents de la 
Diputació de Barcelona, amb les 
quals podrem contribuir també 
a la millora del dia a dia de la 
ciutadania, en molts i diversos 
àmbits, i a l’impuls de l’activitat 
econòmica. Ara és el moment 
d’apostar per la nostra feina i 
per les nostres empreses i de 
garantir-ne la viabilitat i el futur.

l Una aposta en ferm 
per la recuperació 
econòmica

Amb la voluntat de recuperar el ni-
vell d’activitat i ocupació previ a la 
crisi originada per la pandèmia de 
COVID-19, l’Ajuntament ha posat en 
marxa una segona convocatòria de 
subvencions per donar suport als co-
merços i a les empreses. El consistori 
destinarà 50.000 euros a cinc línies 
d’ajuts destinades a pal·liar les despe-
ses d’adequació i millora dels establi-
ments derivades de la crisi sanitària; 
a cobrir el cost de l’adquisició de ma-
terial de prevenció i desinfecció; a fo-
mentar la contractació de personal; 
a la transformació digital de les em-
preses i els comerços, i al pagament 
del lloguer de locals que han hagut 
de tancar o han vist restringit el seu 
horari d’obertura a causa de la pan-
dèmia. Aquestes subvencions seran 
d’un import màxim de 2.000 euros 
per sol·licitant i es podran demanar 
fins al 30 de setembre.  

Programes per a la reactivació 
econòmica  
El consistori treballa en l’elaboració 
del Pla director de promoció econò-
mica, amb la voluntat de donar co-
herència a les actuacions que es des-

S’està
elaborant un pla

director que ha de
guiar les polítiques 

municipals en
matèria d’ocupació

i  promoció 
econòmica

envoluparan en aquest àmbit en els 
pròxims cinc anys. Així mateix, Sant 
Vicenç se suma al servei Reempresa 
amb l’objectiu d’impulsar la transmis-
sió d’empreses i d’evitar el tancament 
de negocis econòmicament viables i 
la destrucció d’ocupació.

Sant Vicenç lidera també el pro-
jecte «Dones en marxa: empoderem 
el talent femení», en el qual també 
participen Sant Andreu de Llavane-
res i Caldes d’Estrac. Aquesta inicia-
tiva busca la capacitació professio-
nal de les participants en el sector 
sociosanitari i potenciarà la creació 
d’una cooperativa de treballadores 
que ofereixin aquests serveis a Sant 
Vicenç i a poblacions properes. Les 
3 Viles impulsen també el projecte 
«Treball, talent i tecnologia», amb el 
qual es vol millorar les competències 
digitals de les persones i promoure la 
digitalització de les empreses.



 4   InfoMontalt Juliol 2021

Es renova l’acord amb 
Llavaneres per a fer ús de 
les zones blaves
Els alcaldes de Sant Vicenç —Víctor Llasera— i de Sant An-
dreu de Llavaneres —Nani Mora—han signat un nou acord 
per a l’ús compartit de places d’aparcament a les zones bla-
ves d’ambdós municipis. Els veïns i les veïnes que disposin 
del distintiu de residents podran continuar estacionant de 
manera gratuïta i il·limitada a Llavaneres en els aparcaments 
ubicats a la zona de mar i a tocar de l’estació de RENFE, així 
com al de sorra que es troba davant del CAP. Així mateix, les 
veïnes i els veïns de Llavaneres que tinguin el distintiu del 
seu municipi podran aparcar a les àrees de zona blava del 
carrer Pica d’Estats, a l’aparcament de la zona esportiva, a 
l’avinguda Montaltnou i a l’àrea sense asfaltar del carrer de 
la Pau ubicada a tocar del passeig marítim.

Aquest conveni, amb una vigència de quatre anys, s’afe-
geix al que es va signar fa només unes setmanes amb el mu-
nicipi veí de Caldes d’Estrac.

Els conductors amb distintiu de residents 
poden estacionar gratuïtament en alguns 
aparcaments de municipis veïns

l Vetllant per una gestió 
energètica eficient i sostenible
L’Ajuntament ha adjudicat el manteniment de 
l’enllumenat públic a la Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas, SA (SECE), per un 
valor de 422.348,23 euros. El contracte, amb una 
vigència inicial de quatre anys, inclou inspeccions 
periòdiques, un telèfon de servei les 24 hores i un 
control energètic des d’un punt de vista econòmic i 
mediambiental.

Actualment, 
Sant Vicenç 

compta amb 
2.810 punts 

de llum

l Treballs de rehabilitació a la 
bassa de Can Patoi
La Societat Catalana d’Herpetologia, amb la 
col·laboració de l’alumnat de l’Institut Esteve 
Albert, ha construït dues rampes per a facilitar el 
pas dels animals a la bassa; també hi han excavat 
rasses i han recuperat una trentena de tortugues 
d’aigua. L’actuació formava part del projecte de 
servei comunitari AMPHIBIA.

Aposta per una gestió 
municipal de l’aigua

Amb l’objectiu de reforçar el seu compromís amb una ges-
tió pública de l’aigua, l’Ajuntament ha aprovat l’adhesió 
al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. 
Es seguirà una fórmula de gestió associada, en la qual el 
consistori s’assegura una participació directa en la presa 
de decisions que afectin el servei. L’alcalde, Víctor Llase-
ra, serà membre de la junta rectora i el regidor Sergi Ra-
bat hi constarà com a suplent. La delegació al CONGIAC 
comprèn la captació, potabilització i distribució d’aigua, la 
facturació i les inversions necessàries per a la continuïtat 
del servei. El consistori hi farà una aportació econòmica de 
2.400 euros anuals. A més, es farà una aportació inicial al 
Fons Patrimonial del CONGIAC de 512,22 euros. El canvi en 
la gestió es farà efectiu l’1 de gener del 2022.

Sant Vicenç s’adhereix al Consorci per a la 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
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La recerca de finançament extern per 
part del Govern local permetrà des-
tinar recursos a diversos projectes 
sense que això afecti els comptes pú-
blics. L’Ajuntament de Sant Vicenç ha 
rebut de la Diputació de Barcelona 
244.006,96 euros que es distribuiran 
entre les diferents àrees del consisto-
ri: una de les més beneficiades serà la 
de Benestar Social, que havia sol·lici-
tat diversos ajuts per a millorar-ne el 
servei; des d’Educació s’havia dema-
nat finançament per a l’escola bressol 
i l’escola de música; una subvenció 
de la Diputació es destina a la redac-
ció del planejament urbanístic, i n’hi 
ha també per a garantir la seguretat 
i salubritat de les platges. La posada 
en marxa d’accions formatives per 
a fomentar l’ocupació, la promoció 
d’un turisme sostenible, la prevenció 
d’incendis, el manteniment dels sis-
temes informàtics per a garantir una 
bona atenció a la ciutadania i la dina-

L’Ajuntament ha rebut més de 244.000 euros de la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament de diversos projectes

Millorant serveis i equipaments sense fer ús 
dels recursos propis

mització de l’esport local seran altres 
dels àmbits subvencionats. Més enllà 
dels ajuts econòmics, l’Administració 
provincial donarà suport a altres pro-

jectes amb recursos materials i tèc-
nics com, per exemple, la realització 
d’activitats de sensibilització en ma-
tèria de consum.

Del 15 de juny al 15 de setembre s’hi farà un manteniment 
diari per a garantir el bon estat de la sorra

El Govern local ha decidit deslliurar 
la Brigada Municipal del manteni-
ment de la platja per poder destinar 
aquests recursos humans a altres tas-
ques, com la neteja de les rieres. És 
per això que s’ha adjudicat el servei 
a l’empresa Manresa i Fills, SL, per un 
període inicial de dos anys i un im-
port de 24.660 €/any.

El servei es presta des del 15 de 
juny fins al 15 de setembre, ambdós 
inclosos, i es realitza tots els dies de 
la setmana, d’1 a 7 de la matinada, 
excepte els dimecres. La neteja es fa 
de manera mecànica amb un tractor 
i una garbelladora que permeten eli-
minar qualsevol tipus de residu.

El contracte inclou la llaurada de la 
platja abans de l’inici de la tempora-
da, per garantir que la sorra assoleixi 
un grau òptim de salubritat, i dues 
actuacions més de regularització que 
habitualment es realitzen després 
d’un temporal.

La pèrdua de sorra de la platja, cau-
sada precisament pels darrers tem-
porals, ha fet que calgués reubicar-hi 
la piràmide de jocs. El cost de l’ac-
tuació —la qual ha anat a càrrec de 
l’empresa AVANT Serveis i Elements 
Urbans— ha estat de 5.563,82 €. 

S’externalitza 
el servei de 
neteja de la 
platja

Subvencions de la Diputació de Barcelona 
per àrees:

BENESTAR SOCIAL       44.605,78 €
EDUCACIÓ      38.130,69 €
URBANISME    36.728,88 €
SANITAT I SALUT PÚBLICA     33.745,22 €
PROMOCIÓ ECONÒMICA         26.512,55 €
ESPORTS     18.199,84 €
NOVES TECNOLOGIES    11.453,11 €
MEDI AMBIENT        9.571,75 €
IGUALTAT        7.948,79 €
TURISME         5.300 €
CULTURA        5.027 €
JOVENTUT         4.343,35 €
SOLIDARITAT       2.440 €
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L’arribada de l’estiu porta bones notícies! En 
primer lloc, s’han desestimat les al·legacions 
presentades per un ciutadà amb relació a la 
modificació de crèdit aprovada pel Ple el pas-
sat mes d’abril. És una bona notícia perquè 
significa que durem a terme una sèrie de pro-
jectes d’obra pública, de medi ambient, d’aju-
des i de millores en la seguretat ciutadana que 
seran en benefici de totes i tots. Ens reafirmem 
en el que hem dit anteriorment: són millores 
necessàries per al nostre municipi.

Però ja se sap, governar té aquestes coses: 
no agrades mai a qui no governa.

Això significa que hi haurà sovint movi-
ments que intentaran bloquejar o alentir 
l’acció d’aquest govern. Però cap problema, 
estem preparats i convençuts del que fem!

Tornant al tema de la temporada estiuen-
ca, dir que ens porta també a la celebració de 
diferents actes populars per a tots els gustos, 
que segurament seran benvinguts després 
d’un any d’abstinència forçada a causa de 
la COVID-19, una pandèmia que encara està 
present, no ho oblidem, però que sembla que 
comença a minvar gràcies a la vacuna i a la 
responsabilitat de tothom. Esperem poder 
gaudir d’aquest inici d’estiu amb alegria i bo-
nes notícies!

L’equip de govern ha desestimat les al·lega-
cions a la modificació de crèdit que van ser 
presentades amb un criteri lògic, conservador 
i pensant en els ciutadans i no en els interessos 
d’un govern que fa una política oportunista 
sense moure un dit, deixant-se portar pel tre-
ball fet per l’anterior equip. El govern anterior 
va haver de gestionar el «Glòria» i la COVID-19, 
i es va veure obligat a aturar projectes previs-
tos per al 2020-2021: la gestió del correu en el 
Golf, ampliar la neteja, gestió de subvencions 
per a l’estalvi energètic, creació d’una pista ex-
terior per a l’esport de base, reparació del sòl i 
tancament de la pista annexa, la vorera de la 
carretera de sant Vicenç, pavimentació de la 
Riera del Ranxo, pavimentació i il·luminació 
del pàrquing del Sot del Camp, adequació de 
les clavegueres del carrer Sant Jordi, continua-
ció de la plataforma única al carrer Mediterrani 
i manteniment del carrer Avets. Tots aquests 
projectes estaven pressupostats amb el milió 
d’euros d’inversió del pressupost ordinari. Ara 
el fàcil és agafar-ne el 48 %, DOS MILIONS de 
l’estalvi, i gastar-lo sense criteri i sense pensar 
en el futur; un govern del mínim esforç.

Nos interesaría comentar sobre el tema de 
las calles, aceras y jardines: mantenimiento, 
limpieza, papeleras, etc. Hace meses que se re-
ciben diversas quejas en diferentes zonas del 
pueblo, que se solucionan tarde y después de 
diversos requerimientos por parte de los veci-
nos o de nosotros.

Desde Cs hemos pedido en cada uno de 
los tres últimos plenos que, dado que este 
año disponemos de un servicio adicional muy 
completo y caro para el mantenimiento y con-
servación de calles y jardines, a parte de la bri-
gada, se debe hacer un seguimiento desde el 
Ayuntamiento por parte de los responsables 
políticos. Se debe comprobar que realmente 
la empresa concesionaria está cumpliendo 
con los compromisos adquiridos en el pliego 
de condiciones de la licitación.

És molt maco estar al govern, però ha d’ha-
ver-hi també l’esforç de responsabilitat políti-
ca necessària que comporta.

L’actitud de Cs és sempre col·laborar en te-
mes de millora del poble, però és que la major 
part de les vegades aquest govern ens ho posa 
difícil.

Per acabar, un desig: esperem que aquest 
any sí, que puguem tenir un estiu més conven-
cional en companyia de la família, els fills, nets, 
amics i... del bon temps. Bon estiu.

La política municipal ens sorprèn de nou amb 
un episodi inèdit, «com pitjor, millor»: la pre-
sentació d’al·legacions a la modificació de 
pressupost aprovada pel Ple. Curiosa manera 
de treballar pel poble, posar pals a les rodes a 
totes les iniciatives que hi anaven en bloc. Re-
tardar-ho tot quinze dies, vet aquí la gran proe-
sa d’un dels partits de l’oposició. Dels informes 
tècnics se n’ocupa el personal tècnic; de la po-
lítica, les regidores i els regidors, i es planteja al 
Ple. Quan una idea no sembla bé es discuteix i 
s’hi expressa la disconformitat, es proposen al-
ternatives, se’n vota en contra. Cadascú és ben 
lliure de fer política com li sembli, només falta-
ria, però cal reconèixer que hi ha camins i ma-
neres de fer que costen d’entendre. Més a peu 
de carrer, i ara que estrenem estiu, no cremeu 
les mascaretes la nit de Sant Joan, que encara 
ens hauran de fer servei: interiors, transports, a 
curta distància... Això s’acaba, però encara no 
hem passat pàgina del tot i cal ser prudents i 
actuar amb intel·ligència. Per fi, tornen les fes-
tes, la música, l’alegria compartida. Músics, ar-
tistes, tots i totes nosaltres necessitàvem retro-
bar-nos, ara sí, encara que sigui amb prudència 
i poc a poc.

Ha acabat el curs que vam començar presen-
cialment, pensant que en quatre dies torna-
ríem a fer-ho tot telemàtic. I certament, hi ha 
hagut dies en què hem estat a casa teletreba-
llant, o amb classes confinades, però res a veu-
re amb el que ens pensàvem. S’han celebrat 
graduacions a les escoles, i també la fi de curs 
de l’Escola de Música L’Oriola, que aquesta ve-
gada, integrada en les activitats del Dia de la 
Música, s’ha fet al parc dels Germans Gabrie-
listes, el mateix espai en què, aquest any sí, es 
farà un espectacle de Poesia i + el 2 de juliol. 
El conveni amb la Fundació Palau s’ha signat 
tot just una setmana abans de començar el 
festival, i el motiu és que l’anterior alcalde va 
decidir que Sant Vicenç no hi participés en el 
2020 i va fer desaparèixer la partida pressu-
postària corresponent. No entenem els motius 
pels quals algú pot decidir que el seu poble no 
gaudeixi d’actes culturals de qualitat. El nou 
govern ho va tenir clar: va incloure la partida 
en la modificació de crèdit que es va aprovar 
en el ple ordinari del mes d’abril i, després d’es-
perar a celebrar un ple extraordinari urgent el 
9 de juny per a contestar les al·legacions que 
va presentar-ne en contra el Sr. Javier Sando-
val, ha firmat el conveni.

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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I de sobte ha arribat l’estiu. Sense gatzarejar i 
amb prudència, hem anat recuperant la nor-
malitat. I hem pogut celebrar actes solidaris, 
emotius homenatges i trobades musicals.

Seguim fent camí i amb gran fermesa des-
prés de conèixer la resolució de les al·legacions 
presentades a la modificació de crèdit. Gràcies 
a això podrem afrontar dos grans projectes: 
en primer lloc, substituir les làmpades de sodi 
que encara hi ha al municipi per altres de LED. 
Aquest canvi no només comportarà un estalvi 
energètic, sinó un d’econòmic immediat. És 
una de les mesures que s’engloben dins de la 
política de consum sostenible i responsable 
que volem impulsar.

En aquesta línia estarà el pla de millora en 
la gestió del subministrament d’aigua de les 
llars de Sant Vicenç. La recuperació per part de 
l’Ajuntament del control sobre aquest servei 
farà possible una gestió més eficient d’aquest 
recurs tan escàs.

A l’últim, treballar en l’adaptació dels parcs 
infantils del municipi: la seva remodelació per-
metrà que tots els infants puguin gaudir-ne i 
els convertirà en espais inclusius.

Només treballant la igualtat des de la base, 
aconseguirem que el futur sigui una mica més 
just.

Salut i República!!!

Tot just fa poc més de dos anys que ens pre-
sentàvem per primer cop a les eleccions mu-
nicipals de Sant Vicenç. Veníem d’una legis-
latura convulsa, amb una moció de censura i 
una campanya electoral molt marcada per un 
exalcalde acusat de presumptes irregularitats.

Per si això no fos prou a l’hora de prendre 
decisions difícils, hem viscut també la pèrdua 
de suport de l’alcalde escollit ara fa dos anys 
i una pandèmia que ha vingut acompanyada 
d’una crisi econòmica.

Amb els nostres errors i encerts, estem or-
gulloses de ser-hi perquè hem pogut assumir 
la regidoria de Benestar Social, des d’on hem 
pogut dissenyar, juntament amb el personal 
de l’Ajuntament, unes ajudes extraordinàries 
per a pal·liar el patiment de les veïnes i veïns 
del municipi.

Ara que tenim la gent gran, les persones 
vulnerables i el personal sanitari i educatiu va-
cunats, ens toca a totes mirar cap al futur i inci-
dir políticament per tal d’assolir la recuperació 
social, cultural i econòmica al municipi.

La Policia Local evita 
l’ocupació d’un habitatge
L’avís d’un veí va propiciar la intervenció de la 
Policia Local i dels Mossos d’Esquadra per evitar 
l’ocupació il·legal d’un habitatge al carrer del 
Picat. Una patrulla es va desplaçar al lloc dels fets 
el dia 9 de juny i va identificar una parella veïna 
de Barcelona que pretenia ocupar la casa i dues 
persones més, de Mataró, que presumptament 
els haurien cobrat una quantitat de diners 
per facilitar l’ocupació. Després de parlar amb 
els agents, les quatre persones van sortir de 
l’habitatge amb les seves pertinences.

Es recuperen els vincles 
amb el festival Poesia i +
Sant Vicenç se suma al Poesia i +, un festival poètic 
organitzat per la Fundació Palau, de Caldes d’Estrac, 
que des del 30 de juny a l’11 de juliol ofereix 
recitals, concerts i altres propostes artístiques en 
nou municipis del Maresme. El dia 2 de juliol es 
preveu comptar amb les actuacions de la poeta 
Raquel Santanera, els músics Neus Borrell i Bru 
Ferri —aquest darrer, santvicentí format a l’Escola 
Municipal de Música L’Oriola— i la veu de l’Anna 
Andreu, acompanyada al violí per Marina Arrufat.

Suma d’esforços per a 
netejar el nostre entorn
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, 
el passat 5 de juny es va dur a terme una jornada 
voluntària de neteja del bosc organitzada per 
l’Ajuntament, l’AFA de l’Escola Sot del Camp, 
l’AMPA de l’Escola Sant Jordi i l’ADF Serralada 
del Montalt. S’hi van recollir 268,28 quilos de 
deixalles, que la brigada municipal va traslladar a 
la deixalleria per al seu tractament. La jornada es 
va complementar amb una xerrada informativa a 
càrrec de l’enginyer de Forest, Oriol Bassa.

Àmplia oferta d’activitats 
esportives per al curs vinent
Fins al 16 de juliol us podeu inscriure en les 
activitats esportives que es faran el curs 2021-2022, 
en horari extraescolar, al pavelló municipal Toni 
Sors. La gimnàstica artística i la dansa estan 
destinades a infants i joves, però també s’hi 
oferiran activitats dirigides per a persones adultes. 
Les inscripcions s’hauran de tramitar a través del 
correu electrònic: gomezfl@svmontalt.cat. Les 
famílies nombroses, monoparentals o amb fills 
amb NEE gaudiran d’una bonificació del 15 % en el 
preu de l’activitat.



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.

Ajuts de suport a les empreses 
davant la COVID-19

Línia 1. Ampliacions, adequacions i 
millores dels establiments per despeses 
extraordinàries derivades de la COVID-19

Línia 2. Despeses extraordinàries 
motivades per la COVID-19 per a 
l’adquisició de material de prevenció, 
higiènic, sanitari o de desinfecció o bé 
lloguer de material

Línia 3. Foment 
de la contractació de 
personal

Línia 4. Accions 
per a la transformació 
digital de les empreses i 
els comerços

Línia 5. Ajuts per al 
pagament del lloguer de locals 
que han hagut de tancar o 
restringir el seu horari d’obertura 
per la COVID-19

l Es poden beneficiar de les subvencions les persones físiques o jurídiques 
amb centre de treball i/o domicili fiscal ubicat a Sant Vicenç de Montalt.

l Són subvencionables les actuacions realitzades des del 14 de març fins 
a la data de presentació de la sol·licitud.

l Aquests ajuts són compatibles amb els d’altres administracions o ens públics 
o privats. Igualment, seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

l Import màxim de 2.000 € per sol·licitant i fins a un màxim de 1.000 € 
per línia d’ajut

l L’import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l’actuació.

€
€

l Data límit: 30 de setembre del 2021

l Descarrega la sol·licitud a www.svmontalt.cat i tramita-la telemàticament, 
adjuntant-hi la documentació requerida a les bases de la convocatòria.

l Cal presentar una sol·licitud per cada línia d’ajut.

REQUISITS.

QUANTITAT.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

Podeu consultar 
les bases de la 
convocatòria aquí

Agenda SVMontalt
JULIOL 2021

Del 26 de juliol al 4 de 
setembre
A LA BIBLIOTECA 
l EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA «EL 
INFVIERNO SERBIO»
Del fotoperiodista Antonio Sempere  
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala

Dissabte 3 de juliol    
DE 9 A 21 H, A L’SKATE PARK MUNICIPAL  
l CAMPIONAT DE CATALUNYA PARK 
ROLLER FREESTYLE 
Organitza: Federació Catalana de Patinatge 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dies 6, 13, 20 i 27 de 
juliol    
DE 17 A 19 H, A L’ESPAI JOVE EL CAU  
l TALLER D’INICIACIÓ AL MANGA
Organitza: Regidories de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Dies 7, 14, 21 i 28 de 
juliol    
DE 17.30 A 19 H, A L’ESPAI JOVE EL CAU  
l TALLER «CREACIÓ D’UN ROBOT»
Organitza: Regidories de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament

Divendres 9 de juliol    
A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG  
l PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA CASA DE 
FOC
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala i 
Regidoria de Cultura

Dies 9, 10 i 11 de juliol    
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL TONI BUCH I 
PISTA ANNEXA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL TONI 
SORS  
l THE ENDURANCE GAMES 2021
Competició de Cross Training
Organitza: The Endurance Games amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt

Divendres 16 de juliol    
A LES 19 H,AL CENTRE CÍVIC EL GORG 
l PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LES PELLS 
POROSES, DE DOLORS MARTÍ JULIÀ
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala i 
Regidoria de Cultura

Divendres 23 de juliol    
A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC EL GORG 
l PRESENTACIÓ DEL LLIBRE RUMBA DE 
INDIANOS
Organitza: Biblioteca Municipal La Muntala i 
Regidoria de Cultura

Dissabte 24 de juliol    
D’11 A 14 H I DE 16 A 19 H,A L’ESPAI JOVE EL 
CAU 
l TALLER DE GRAFITS
Organitza: Regidories de Joventut i Infància i 
d’Ensenyament


