
APROVAT EL PRESSUPOST 2020

EDITORIAL
El primer pressupost proposat per l'equip 
de Govern per al mandat 2019-2023 ja és 
una realitat. Els números ensenyen les nos-
tres prioritats, tot i les limitacions 
econòmiques i competencials, i compromi-
sos previs que igualment executarem. Ho 

hem fet assegurant la sostenibilitat 
financera de l'Ajuntament i situant les per-
sones més vulnerables, com infants i gent 
gran, al centre de les polítiques municipals. 
No és el pressupost que volem al 100%, 
però n'estem satisfets, és realista i equili-

brat. És significatiu l’augment de gairebé 
65.000 euros més en matèria social per 
potenciar i dotar de més recursos, per 
exemple, el Servei d’Atenció Domiciliària o 
el Servei d’Intervenció Socioeducativa. 
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Sant Vicenç de Castellet ha aprovat el 
pressupost per a aquest 2020 que arriba 
als 10,1 milions d’euros. El primer pres-
supost del mandat 2019-2023, aprovat 
amb els vots favorables de l'equip de 
Govern i els vots en contra de l'oposició, 
és equilibrat i realista i dona resposta als 
principals reptes que s'han d’afrontar, situa 
les persones al centre de les polítiques del 
consistori i reforça el capítol d’inversions. 
S'han tingut en compte els eixos principals 
del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, 
que està pendent de presentar-se. 

Creix la despesa social
La despesa augmenta en prop de 65.000 
euros per reforçar el Servei d’Intervenció 
Socioeducativa (SIS), el Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD), el Pla Educatiu, el ser-
vei de teleassistència, el transport a 
demanda i el projecte Sant Vicenç de 
Castellet poble amigable amb la Gent Gran. 

Inversions
S’estableix una partida d’1,8 milions 
d’euros, dels quals 800.000 seran inver-

sions finançades pel propi Ajuntament i la 
resta correspon a subvencions d’altres 
administracions. Entre les inversions més 
destacades hi ha les obres per fer realitat 
el vial d’accés en sentit sud al polígon Les 
Vives que assumeixen el consistori i la 
Generalitat i la continuïtat de les obres 
de rehabilitació del conjunt de Castellet. 
En concret s’actuarà a la casa de l’ermità 
(fase 3) i a la torre (fase 6) en el marc del 
Projecte FEDER que coordina el Consell 

Comarcal del Bages. També s’executarà la 
fase 2 del Pla Director de Castellet que 
consisteix en la rehabilitació de l’ermita.

Pressupost participatiu
El Pressupost participatiu comptarà amb 
una partida de 30.000 euros. Altres inver-
sions destacades es corresponen a la 
posada en marxa del servei de transport 
a demanda i les accions per millorar 
l'estat de carrers, places i equipaments.



Sant Vicenç de Castellet va registrar nom-
brosos desperfectes a conseqüència de 
les intenses pluges de finals de gener. Del 
21 al 23 de gener es van acumular més de 
150 litres per metre quadrat al municipi 
que van causar desperfectes per valor de 
150.000 euros. Des de l'àrea de Territori 
s'han recollit totes les destrosses i s'ha 
sol·licitat ajuda a les administracions.

Actuacions fetes
El consistori va actuar de seguida en dife-
rents punts del municipi. És el cas de la 
reparació de mig gual de la riera de 
Castellet, de l'obertura de camins a Can 
Xesc i Cal Gravat i altres accions per 
garantir l'accessibilitat i la seguretat als 
sectors sud i Les Vives. En paral·lel, 
s'espera l'ajuda econòmica per fer front a 
les següents actuacions: refer el mur 
d'accés oriental a Castellet, la reposició 
del mobiliari urbà a la llera riu, la 
col·locació de 28 pilones, refer les 
esculleres de la riera, condicionar el camí 
Vallhonesta i reparar col·lectors o les es-
llavissades de terrenys, entre d'altres.

ELS DESPERFECTES DEL TEMPORAL 
GLORIA SUMEN 150.000 EUROS

PENDENTS DEL 
CORONAVIRUS
El municipi segueix amb preocupa-
ció l'evolució del coronavirus. Per 
evitar-ne la propagació, l'Ajuntament 
ha pres diferents mesures entre les 
quals destaquen el tancament de 
tots els equipaments municipals i 
parcs infantils i la supressió del 
mercat setmanal. Els professionals 
del consisotri treballen des de casa 
i es mantenen serveis mínims 
estratègics (brigada, Policia Local, 
neteja, serveis socials i l'OAC, a 
través del telèfon). En paral·lel, s'ha 
reforçat la neteja en espais i ele-
ments considerats de risc. El consis-
tori ha suspès el pagament de 
quotes de l'escola de música, de 
l'escola bressol i del gimnàs munici-
pal fins que es restableixin serveis.

SETMANA DE LES 
DONES 2020

A principis de març Sant Vicenç de 
Castellet va celebrar la Setmana de 
les Dones i es va afegir a la campa-
nya comarcal Cos Sí, Cosa No per 
reivindicar una societat més igua-
litària i trencar l'estereotip de les 
dones com a objecte. La Marxa de 
la Dona va ser l'acte inicial d'un 
programa amb tallers, xerrades i 
exposicions per a tots els públics. 

SENYALITZACIÓ 
DELS LAVABOS 
PÚBLICS
En el marc del projecte Sant Vicenç 
de Castellet poble amigable amb la 
Gent Gran, el Consell de la Gent 
Gran ha promogut la senyalització 
dels lavabos públics de l'Ajuntament, 
la Biblioteca, el Pavelló, Tèxtil 
Montserrat i el Centre d'Atenció 
Primària.



L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
va tallar el passat mes de febrer el sub-
ministrament d’aigua i llum a cinc habitat-
ges ocupats del municipi de forma coordi-
nada amb Acciona i Endesa, respectiva-
ment. Es tracta d’habitatges conflictius 
que alteraven la convivència al municipi. A 
partir d’aquests talls, una actuació con-
junta entre la Policia Local de Sant Vicenç 
de Castellet i els Mossos d’Esquadra va 

permetre confiscar un sistema elèctric 
per a més d’un miler de plantes de mari-
huana en un dels pisos ocupats del carrer 
Roger de Llúria. 

Més presència policial
L’Ajuntament demana més presència als 
Mossos d’Esquadra per fer front a les 
ocupacions conflictives i denuncia el des-
emparament i la manca de competències 

TALLADA L'AIGUA I LA LLUM A CINC 
HABITATGES OCUPATS CONFLICTIUS 

TÈXTIL MONTSERRAT
Durant les darreres setmanes s'ha 
completat la primera fase d'obres de 
Tèxtil Montserrat amb la voluntat de 
potenciar que esdevingui un espai a 
disposició de les entitats del municipi. 

Sala polivalent
L'equipament ha guanyat una nova sala 
polivalent espaiosa de la qual podran 
fer ús les entitats i associacions. La 
regidoria de Cultura proposa un calen-
dari per atendre totes les peticions 
d'ús de la sala i agraeix públicament la 
col·laboració de les entitats que han 
renunciat al seu espai reservat que 
tenien fins ara perquè Tèxtil Montserrat 
funcioni com a casal de les asso-
ciacions culturals. A mesura que es 
disposi de pressupost, el consistori té 
previst noves millores com la 
instal·lació de parquet i la col·locació 
de miralls per facilitar els assajos de 
ball. 

EL CEMENTIRI 
GUANYA 28 NÍNXOLS

El passat mes de gener es van exe-
cutar les obres de construcció de 28 
nous nínxols al cementiri municipal, 
distribuïts en set columnes de quatre 
alçades. Els treballs donen resposta  a 
la manca de nínxols lliures que hi 
havia fins ara. Els operaris també van 
realitzar altres millores com són la 
pavimentació de l’accés i la remode-
lació dels tancaments de l’equipament.

ITINERARI AMB 
UN NOU PAS DE 
VIANANTS 
La circulació de vianants i vehicles al 
pas per sota del pont dels Ferrocarrils 
de la Generalitat ha estat millorada 
amb l'adequació d'un pas de vianants. 
El nou itinerari comercial cap al cen-
tre del poble ha suposat una millora 
important en matèria de mobilitat.

per donar resposta a un fenomen que 
en la majoria de casos té el seu origen 
en màfies organitzades que venen i 
lloguen pisos buits. 

Principals novetats
El consistori ha elaborat un informe 
que recull els casos més conflictius i 
inclou un llistat de pisos ocupats i 
altres susceptibles de ser-ho amb les 
propietats corresponents. El document 
ha estat entregat a l’Àrea Bàsica Policial 
del Bages a Manresa i properament es 
convocarà la junta de seguretat local en 
què es comptarà amb la participació de 
diversos cossos de seguretat. Les ocu-
pacions són un fenomen que afecten el 
conjunt del territori i alteren la con-
vivència. En aquest sentit, el Consell 
Comarcal del Bages va celebrar, a 
l'Espai Ateneu i a petició de l'Ajuntament, 
un Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 
sobre habitatge per aquest motiu. L'ens 
prepara un protocol d'actuació per als 
ajuntaments. 
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CUIDEU-VOS, 
CUIDEM-NOS!

L’article previst parlava de les 
actuacions promogudes per 
ERC i recollides en el pressu-
post local, però la situació 
excepcional i de mesures 
valentes i responsables ha fet 
que parlem del coronavirus. 
Una crisi sanitària, que ho serà 
també econòmica i social, 
sense precedents. El nostre 
suport i agraïment al personal 
sanitari que hi està fent front 
des de primera línia, i a tots els 
col•lectius i particulars que 
també hi lluiten. Demanem a 
tothom que compleixi el con-
finament. És moment de que-
dar-se a casa i, sobretot, de 
cuidar-vos i cuidar-nos. Entre 
tots aconseguirem vèncer el 
coronavirus. 

TOTS A CASA!

Malauradament ens ha arri-
bat un dels pitjors moments 
que hem pogut viure. Però 
no ens queda cap més remei, 
que afrontar el que tenim i 
fer cas del que ens diuen les 
autoritats sanitàries, cientí-
fiques i polítiques del nostre 
país, que ens reiteren que ens 
quedem a casa, per evitar 
contagiar o ser contagiats pel 
covid_19. Ja arribarà nova-
ment el moment d’abraçar-
nos, de sortir a passejar, 
d’anar a la platja o a la 
muntanya, o de senzillament 
prendre una cervesa amb els 
amics. Ara mateix, cuidem-
nos i cuidem totes aquelles 
persones de risc que han 
lluitat tant per a nosaltres, i 
fem-ho des de les nostres 
llars. 

APROVACIÓ 
PRESSUPOST 2020

Aquest passat mes de febrer 
s’han aprovat els pressupos-
tos 2020, uns pressupostos 
que hem volgut fer el més 
realistes possibles. Volem 
destacar l’increment de 
60.0000 euros en la despesa 
social ja que com a PSC 
seguim apostant per les polí-
tiques socials i pels col·lectius 
més vulnerables del nostre 
municipi. La regularització de 
contractes de personal ja 
que estaven en una situació 
irregular. Donarem con-
tinuïtat a les inversions de 
l’anterior mandat. I hem 
actualitzat partides com les 
de consums en 80.0000 
euros més per fer front a 
totes les factures que arribin 
de consums al 2020.

CORONAVIDES 

Vivim moments molt compli-
cats. Tot és nou...
Ens toca tancar-nos a casa i, 
davant la necessitat de sortir, 
respectar les normes socials 
de relació.
Hem de fer tot el possible 
per acompanyar la gent que 
s’ho passa malament. 
És una tasca que es va fent, 
més lentament del que 
voldríem, des de les institu-
cions. 
Però tenim un potencial 
d’ajut en cadascun de nosal-
tres, si ens interessem per 
aquella persona que potser 
viu sola o pensem que poden 
tenir problemes. Una trucada 
periòdica o potser ajudar-la 
fent alguna compra, o infor-
mant, si és necessari, a Serveis 
Socials.
Cuida’t. Cuidem-nos.

BUTLLETÍ INFORMATIU

#THOESTASPERDENT
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
ha aprovat l'adhesió a la campanya Si no 
veus esport femení t'estàs perdent la meitat 
de l'espectacle. El consistori promourà 
l'esport femení i, en aquest sentit, en el 
marc dels actes de la Setmana de les 
Dones es va programar un partit de fut-
bol entre el Futbol Club Sant Vicenç i la 
Unió Esportiva Castellar. L'Ajuntament fa 
una crida i anima totes les entitats 
esportives a fer difusió de la campanya.

QUEDEU-VOS A CASA!
Promovem la campanya 
#ASVCensquedemacasa per fer 
més amables els dies de confina-
ment. Us proposem que pengeu a 
les xarxes aquelles activitats divul-
gatives, culturals, esportives o artís-
tiques que feu des de casa durant 
les setmanes de confinament.

LA FESTA MAJOR 
D'HIVERN, TOT UN ÈXIT

El programa d'actes de la Festa Major 
d'Hivern va comptar amb una bona par-
ticipació el gener. L'equip de professionals 
de la Biblioteca Salvador Vives Casajuana 
van llegir el pregó inaugural amb motiu 
del 70è aniversari de l'equipament. Els 

espectacles de teatre, el sopar ball amb 
l'Orquestra Girasol, el correfoc i les acti-
vitats familiars van completar els actes. A 
més, es va estrenar en primícia l'obra Un 
encuentro sobrenatural amb l'actor Roger 
Pera i sota la direcció de Joaquim Bundó. 


