
OBERTA LA CONVOCATÒRIA DEL 
PLA D'AJUTS REINICIEM SVC

EDITORIAL
Un cop superats els tràmits burocràtics 
necessaris posem a disposició de totes i 
tots vosaltres un ambiciós pla d'ajuts que 
pretenem que sigui una empenta perquè, a 
poc a poc, ens en sortim de l'actual situació 
que ens ha tocat viure. Des de l'Ajuntament 

hem fet un gran esforç per mobilitzar tots 
els recursos possibles per fer les coses una 
mica més fàcils a les persones, empreses i 
comerços del nostre entorn. Són temps 
difícils i qualsevol ajut és benvingut. 
Finalment, us volem explicar que conti-

nuarem vetllant per defensar els interessos 
del poble, fer front a les ocupacions de 
caràcter delinqüencial i preservar la con-
vivència. Treballem per implicar totes les 
administracions per solucionar un pro-
blema complex i no defallirem. 
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Aquest setembre s'han obert diferents 
convocatòries del Pla de Reactivació 
Econòmica i Social dotat amb 210.000 
euros. El consistori té a punt les partides 
que s'emmarquen en el pla #ReiniciemSVC 
i els veïns i les veïnes poden presentar les 
sol·licituds a través de la pàgina web i el 
punt d'informació, situat a l'Espai Impuls, 
on s'atenen totes les consultes. 

Professionals autònoms i comerços
Un dels ajuts més importants fa referència 

a la línia per a professionals autònoms 
(200 euros) i comerciants (300 euros) 
que té una dotació econòmica de 60.000 
euros. A més, també es disposa de 40.000 
euros per a pimes amb interès zero 
d'entre 3.000 i 5.000 euros.

Amb les persones
A través del pla #ReiniciemSVC es dona 
suport a les famílies en situació de vul-
nerabilitat amb ajuts per a llibres i mate-
rial escolar i també per a la realització 

d'activitats esportives, culturals i educa-
tives aquest curs amb una partida de 
26.500 euros. En paral·lel, es reforcen els 
serveis d'atenció domiciliària, àpats a 
domicili, telassistència i material sanitari.

Els vals de compra, a punt
Properament, l'Ajuntament posarà a dis-
posició de la ciutadania els vals de com-
pra de 60 euros per gastar al comerç de 
proximitat, que tindran un efecte positiu 
entre els comerços del municipi.



L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
continua cercant solucions per trobar 
vies per frenar les ocupacions de caràcter 
delinqüencial que es produeixen al muni-
cipi. El consistori es mou per implicar el 
conjunt d'administracions i aconseguir 
complicitats per fer front a una situació 
complexa. En aquest sentit, aquest mes de 
setembre l’Ajuntament i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya han acordat 
coordinar esforços i treballar de manera 
conjunta per evitar ocupacions als pisos 
que gestiona la Generalitat al municipi. 
Properament s'iniciarà una inspecció con-
junta a tots els habitatges de lloguer social 
de la Generalitat al municipi per detectar 
si hi ha noves ocupacions de caràcter 
conflictiu per iniciar els tràmits per 
denunciar-les. 

Talls de serveis bàsics
A l'agost el consistori va actuar a dos 
pisos dels carrers Bisbe Perelló i Jaume I, 
a una casa de la carretera vella de 
Manresa i al bloc conflictiu del carrer 

PRESSIÓ PER FRENAR 
LES OCUPACIONS

ABOCAMENTS 
INCONTROLATS
Aquest estiu el consistori obria els 
primers dos expedients sanciona-
dors per multar les persones 
responsables de dos abocaments 
incontrolats al municipi detectats 
els darrers dies. La investigació de la 
Policia Local, juntament amb la 
col·laboració ciutadana, va perme-
tre identificar els autors dels aboca-
ments incontrolats al polígon Les 
Vives i al barri de la Balconada. 
L’Ajuntament té competències per 
sancionar aquest tipus de llança-
ments de materials i residus de 
manera descontrolada a la via públi-
ca i espais oberts amb multes d’un 
màxim de 6.000 euros. L'ordenança 
de convivència també ho prohibeix.

TEMPORADA 
PISCINA ESTIU

La temporada d'estiu a les piscines 
municipals s'ha pogut dur a terme 
amb normalitat. Els torns de mati i 
tarda han ajudat a evitar aglomera-
cions en unes instal·lacions que han 
funcionat durant els mesos d'estiu. 
El consistori vol agrair l'actitud 
cívica i la col·laboració de totes les 
persones usuàries en un estiu  que 
ha estat atípic.

NOVA CONFECCIÓ 
DE MASCARETES
L'Ajuntament coordina la confecció 
de mascaretes que s'ha reprès grà-
cies a la col·laboració del grup de 
persones voluntàries. Darrerament, 
s'han fet arribat prop de 300 mas-
caretes als alumnes del primer cicle 
d'educació infantil de les tres 
escoles del municipi. La distribució 
a tots els domicilis pendents con-
tinuarà les properes setmanes.

Llibertat. Amb la col·laboració de la 
companyia Acciona es va desconnectar 
de la xarxa d’aigua potable els habitatges 
connectats de manera fraudulenta a la 
xarxa. El municipi també va acollir el 
passat mes de juliol la primera trobada 
política de la comarca que va esdevenir 
un clam per exigir mesures que siguin 
efectives i frenin les ocupacions de 
caràcter delinqüencial al territori. 

NETEJA DE LES 
INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS
El consistori assumeix des de juliol  
el servei de neteja de les dependèn-
cies municipals que fins ara gestio-
nava l’empresa Actúa Multiservicios. 
El consistori ha fet aquest pas 
després que l’empresa concessio-
nària incomplís les obligacions del 
contracte i que suposaven el retard 
en el pagament dels salaris al per-
sonal adscrit, entre altres incidèn-
cies. L’Ajuntament també ha for-
malitzat la subrogació de totes les 
treballadores. El consistori gestiona 
directament el servei a les pròpies 
dependències municipals, però 
també als centres educatius i a 
l’escola bressol municipal El Niu. 



Sant Vicenç de Castellet va ser el passat 
mes de juliol l'escenari de la presentació 
de l'Oficina de Mediació sobre immatricu-
lacions, un servei del departament de 
Justícia perquè l'Església acordi solucions 
extrajudicials amb els particulars i les 
administracions afectades. L’Església 
catòlica ha inscrit 3.722 immobles al seu 
nom, sense cap títol que n’acredités la 
propietat. Així consta al conjunt dels re-

gistres de la propietat de tot Catalunya. Es 
tracta d’unes inscripcions fetes entre el 
1946 i el 2015. La majoria són de cons-
truccions dedicades al culte (50%), com 
temples, ermites, cementiris, capelles, con-
junts eclesiàstics i santuaris; així com de 
terrenys (41%), sobretot, rústics. La resta 
d’inscripcions són d’edificis (9%) com 
rectories, garatges o palaus.

L'OFICINA DE MEDIACIÓ SOBRE 
IMMATRICULACIONS, A SVC

PLANS D'OCUPACIÓ
L’Ajuntament ha incorporat quatre 
persones de manera temporal en el 
marc dels Plans d’Ocupació de la 
Diputació de Barcelona aquest estiu. 
Dues contractacions tenen una durada 
de sis mesos i responen a perfils de 
persones auxiliars administratives. 
Desenvolupen la seva feina a l’OAC de 
l’Espai Impuls SVC, en què assessoren 
i informen sobre el Pla de Reactivació 
Econòmica i Social #ReiniciemSVC, i a 
l’àrea de Territori i Desenvolupament. 

Àrea esportiva
Els altres dos contractes són de quatre 
mesos per a professionals peons de 
manteniment per a l’àrea esportiva. 
Reforcen la feina que es realitza al 
Pavelló i a la zona de la piscina.  A 
través d’aquestes quatre incorpora-
cions s’ha cobert el pressupost de 
38.000 euros de què es disposava.

DIADA ADAPTADA 
AL CONTEXT COVID

Sant Vicenç de Castellet ha adaptat 
la celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya al context actual. La 
plaça de l'Onze de Setembre ha 
estat l'escenari de l'acte institucio-
nal i l'ofrena floral amb la partici-
pació d'una cinquantena d'entitats 
socials, esportives, culturals i polí-
tiques del municipi. 

APLEC DE 
CASTELLET 2020
El tradicional Aplec de Castellet s'ha 
traslladat al nucli urbà aquest mes de 
setembre. La missa i l'ofrena floral 
han tingut lloc a l'església i el Parc de 
la Mare ha estat l'escenari de l'audició 
de sardanes, a càrrec de la Cobla Vila 
d'Olesa, i dels balls de l'Esbart i dels 
Gegants. 

Mediació
L’objectiu de l’Oficina és que les parts 
s’acullin a un procés de mediació, que 
faci possible arribar a acords extrajudi-
cials, per la via del diàleg. La major part 
de les disputes són per la inscripció de 
llocs de culte ubicats en propietats 
privades i solars rústics i equipaments 
esportius i places públiques a l’entorn 
d’esglésies i rectories. Entre els llocs de 
culte, hi ha conjunts monumentals que 
són patrimoni històric i cultural, com 
és el cas de Sant Pere de Vallhonesta. La 
proposta de l'Ajuntament és que el 
propietari de la finca i el Bisbat de Vic 
es posin d'acord per cedir el conjunt al 
municipi. Si les parts no s’acullen a la 
mediació, o si fracassa, la publicació de 
les 3.722 finques immatriculades pot 
derivar en nombroses demandes. La 
immatriculació presumeix la titularitat 
de l’església. En canvi, si el legítim 
propietari vol recuperar la finca ho ha 
de demostrar documentalment als jut-
jats. 
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VALLHONESTA 
PER A SVC

La Generalitat va presentar a 
Sant Pere de Vallhonesta el 
Mapa d’Immatriculacions de 
Catalunya i l’Oficina de 
Mediació. ERC està en contra 
d’aquesta pràctica basada en 
una llei que dona privilegis, i 
defensa la necessitat d’un 
acord de cessió al municipi. El 
conflicte entre el Bisbat de 
Vic i el propietari de la finca 
ha afectat un espai que el 
poble se sent seu, molt visi-
tat, que ens identifica com a 
poble i que històricament ha 
sigut la seu de l’Aplec del 
panellet. Serà amb l’esforç de 
tots els implicats que aconse-
guirem que ens retrobem i 
gaudim de Vallhonesta en pau 
i tranquil·litat, especialment 
per l’1 de maig.

CUIDEM-NOS

Quan al setembre comença 
el curs escolar, torna a 
començar l’any. Els infants i 
els joves tornen a les escoles 
i instituts, i els pares i mares 
tornen de les vacances per 
reincorporar-se al seu lloc de 
treball. 
Enguany, un xic diferent, la 
Covid19 continua entre 
nosaltres i les últimes notí-
cies fan que haguem d’estar 
amatents i que continuem 
essent tant o més curosos 
que mai. 
Tot i així, cal que afrontem 
els propers mesos amb 
l’esperança que el virus es 
pugui derrotar ben aviat i 
que, per tant, de ben segur 
tothom pugui recuperar la 
seva normalitat. 
Cuideu-vos i cuidem-nos 
molt!

TORNADA A LA 
NOVA NORMALITAT

Des del PSC de SVC voldríem 
compartir amb tots vosaltres 
un missatge d'optimisme en 
relació a aquesta nova nor-
malitat que ens ha tocat viure 
a conseqüència de la 
COVID19. Aquesta pandèmia 
ha fet que la major part dels 
nostres esforços estiguin 
focalitzats en gestionar un 
dia a dia convuls i canviant, 
per debilitar la transmissió 
del virus. Gràcies a tots els 
vostres comentaris, i que us 
animem que no deixeu de 
fer-ho, som conscients de 
quines són les vostres preo-
cupacions del nostre munici-
pi. És per això que aquest 
grup polític està treballant 
per trobar solucions a les 
vostres preocupacions.

CONTENTES

Des del mes de març hom 
coincideix que els infants i la 
gent gran són els col·lectius 
que han sofert amb més vi-
rulència les restriccions 
imposades per la pandèmia.
La nostra gent gran cada dia 
més nombrosa, gràcies a 
l’augment de l’esperança de 
vida, requereix una atenció 
especial que des de 
l’Ajuntament gestionem a 
través del Servei d’Atenció 
Domiciliaria i que any a any 
es va incrementant.
És per aquest motiu que 
durant el mes d’octubre 
estrenarem el nou contracte 
que suposarà un increment 
del 33% del seu pressupost. 
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SETMANA PER TENIR 
CURA DEL MEDI 

Aquest mes de setembre Sant Vicenç de 
Castellet ha participat dels actes de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. El programa ha inclòs la cele-
bració del Dia Sense Cotxes, un concurs 
de murals a càrrec dels alumnes d'ESO 
de l'Institut Castellet i la Pedalada pel 
Clima. Aquesta darrera activitat s'ha fet 
finalment de forma individual o en família 
i ha estat una magnífica oportunitat per 
redescobrir les oportunitats que ofereix 
la bicicleta com a mitjà de transport.

LA PETITA FESTA MAJOR, 
UN ÈXIT COL· LECTIU

La Petita Festa Major d'Estiu es va pro-
gramar amb èxit el passat mes de juliol. El 
programa va donar protagonisme a la 
cultura de proximitat i es van proposar 
actes de petit format en què es van 
respectar les mesures de seguretat i pre-

venció. La ciutadania va respondre amb 
civisme i normalitat. En el marc de la festa, 
es va fer el lliurament de la Medalla 2020, 
que aquest any va ser extraordinària per 
a totes les persones voluntàries durant 
els mesos més complicats de la Covid-19.


