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L'OBERTURA DE CASTELLET,
PREVISTA PER A L'ANY VINENT
Aquest passat mes de novembre han acabat les obres de rehabilitació del conjunt
monumental de Castellet que incloïen les
fases 2, 3 i 6. Els operaris han finalitzat les
tasques corresponents a l'ermita, a la casa
de l'ermità i a la torre en una actuació
molt important que ha permès avançar el
gruix d'obres pendents de tot aquest
espai. Les obres s’han fet de manera
simultània des de març amb l’objectiu
d’avançar la rehabilitació de tot el conjunt
històric. L'actuació, que ha comptat amb el
finançament dels fons FEDER, de la
Generalitat i de la Diputació de Barcelona,
ha deixat a punt l'ermita, ha rehabilitat
completament la casa de l'ermità i també
ha renovat totalment la torre, que es convertirà en un mirador obert al públic.
Projecte de museïtzació
L'Ajuntament continuarà el 2022 la reforma de tot l'espai, que es pretén que sigui
visitable a finals d'any vinent. La casa de
l'ermità acollirà un projecte de museïtzació amb protagonisme per a Castellet, el
Geoparc i els Castells de Frontera.

EDITORIAL
Acomiadem un 2021 que ha estat clau per
a la rehabilitació integral de Castellet. El
gruix d'obres més important fet mai fins
ara a tot aquest entorn ha acabat abans
d'hora i ens permet projectar els propers
passos a fer. Treballarem per fer possible
l'obertura al públic de Castellet a finals

d'any perquè el poble s'ho mereix i en té
ganes. Fa massa anys que no podem gaudir
d'un dels nostres símbols. Abans, ens caldrà
solucionar les mancances en matèria de
seguretat i garantir l'accessibilitat de l'espai.
Ens fa una gran il·lusió poder lluir patrimoni i posar en valor tot el conjunt de

Castellet. Les vistes des de la torre són
espectaculars i l'espai museïtzat també ens
permetrà redescobrir el nostre entorn.
Perquè, sovint, allò que tenim més proper
és el més valuós i poder-ho compartir amb
totes i tots vosaltres serà tot un orgull i
símbol de la feina ben feta.

Equip de Govern

CONGELACIÓ DE LES
TAXES I ELS IMPOSTOS
L’Ajuntament ha aprovat les ordenances
fiscals per a l’any 2022. El consistori
manté congelats els impostos i la majoria
de taxes de cara a l’any vinent, manté a la
baixa la pressió fiscal i introdueix novetats
per promoure els serveis municipals. En
aquest sentit, s’eliminen les taxes de
matrícula per a cada inici de curs de
l’Escola Bressol i de l’Escola de Música, de
manera que la taxa corresponent a la
matrícula només s’haurà de pagar una
vegada. També s'ha inclòs una única quota
inicial al gimnàs municipal per afavorir la
fidelitat de les persones usuàries.

majoria o baixaran o no es veuran alterats. Els nous valors cadastrals suposaran beneficis fiscals en l’IRPF de la
declaració de la renda, l’impost de patrimoni i la plusvàlua. També es mantindrà
sense canvis l’impost d’activitats
econòmiques i l’impost de vehicles de
tracció mecànica. Finalment, es manté la
bonificació del 50% de l’impost de béns
immobles (IBI) per a les persones propietàries d’habitatges destinats a lloguer
d’habitatge amb renda limitada, d’acord
amb la nova normativa catalana
d’aplicació en la matèria.

Impostos congelats
L’impost sobre béns immobles es manté
sense canvis. L’Oficina General del
Cadastre ha actualitzat els valors cadastrals, que dataven del 2009, en ple boom
immobiliari, i estaven totalment desfasats,
i el consistori manté congelada la recaptació global pel que fa a l’IBI. El rebut mitjà
de l’IBI continuarà fixat en 389 euros (la
mitjana comarcal és de 410 euros) i la

Activitat econòmica
L’Ajuntament afavoreix l’activitat
econòmica i continua la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) a les noves
activitats durant dos anys. L’IAE també
compta amb una bonificació del 25% per
a les empreses que augmentin la plantilla de professionals amb contracte
indefinit un 10% de mitjana.

LA NOVA ZONA
D'ESTACIONAMENT
JA ÉS VIGENT
Aquesta tardor ha entrat en vigor la
nova zona grana d'estacionament
gratuït limitat al carrer Gran i a la
Plaça Clavé. Els espais assenyalats
en color grana, que respon al color
corporatiu de l’Ajuntament, permeten aparcar de manera gratuïta
durant un màxim de 90 minuts als
veïns i veïnes al tram del carrer
Gran, comprès entre la confluència
amb els carrers Secretari Canal i
Primer de Maig, i a la plaça Clavé.
Únicament cal col·locar un rellotge
o bé escriure una nota manual a
l’interior del vehicle per comprovar
l'hora d’arribada.

LA FESTA DE L'ESPORT RET HOMENATGE A
LES PERSONES ÀNIMA DE LES ENTITATS

JORNADA DEL 25
DE NOVEMBRE

La XX Festa de l'Esport Santvicentí ha homenatjat totes aquelles persones que
durant el darrer any i mig han mantingut vives les entitats esportives del municipi. La regidoria d'Esports ha donat un tomb a la festa que, a conseqüència de
la pandèmia, no ha premiat els resultats esportius. La vetllada va comptar amb
la intervenció de Juanjo Brau, reconegut fisioterapeuta santvicentí.

El municipi ha reivindicat un any
més una societat sense violències
masclistes en el marc de la jornada
del 25 de novembre. La campanya
comarcal L'amor no t'ha de prendre
la vida ha programat tot un seguit
d'actes reivindicatius amb la participació de joves, infants i públic adult.
La Plaça de l'Ajuntament va ser
l'escenari de l'acte institucional.

LICITADES LES OBRES PER AL VIAL
D'ACCÉS A LA BALCONADA

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
ha iniciat els tràmits de la licitació de les
obres per a la millora de la urbanització
del vial d’accés al barri de la Balconada.

Els treballs inclouen el tram de 340
metres comprès entre els carrers del
Montcau i Salvador Espriu a la Pujada
del ciment, que permetran, també, la
protecció del talús dels despreniments
rocosos, que es produïen els darrers
anys. Les obres, amb un pressupost de
475.000 euros, són una de les actuacions destacades del mandat actual,
quedaven recollides al Pla d’Actuació
Municipal i és previst que comencin
abans que acabi l’any. L’execució dels
treballs tindrà una durada de quatre
mesos.

Millora de l'accés de vianants
L’actuació al talús de la Balconada permetrà arranjar l’accés de vianants a tot
aquest barri amb una vorera més ampla,
on s’instal·larà nou enllumenat, es millorarà la xarxa de telecomunicacions i
també s’actuarà per reforçar el subministrament elèctric i les instal·lacions
d’aigua. El finançament de les obres
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet, de la Diputació de
Barcelona i de la Generalitat de
Catalunya, a través del Pla Únic d’Obres
i Serveis (PUOSC).

NOVA CAMPANYA CIUTADANA PER RECICLAR L'OLI DE CUINA
Sant Vicenç de Castellet impulsa la campanya ciutadana No et passis de taca d'oli
que consciencia de la importància de
reciclar l’oli de cuina correctament. El
consistori ha posat a disposició de tots
els veïns i veïnes un bidó o bé un embut

ESPAI DE REFLEXIÓ
AL CEMENTIRI
El municipi disposa d'un nou espai
per recordar i retre homenatge als
nadons morts durant l’embaràs o
poc després de néixer. L’arbre dels
records s’ubica al cementiri municipal i les famílies que ho desitgin
poder recollir a l’Ajuntament una
estrella amb cordill per poder penjar el nom del nadó a l’arbre.

amb un filtre per recollir aquest residu a
casa. Un cop s’hagi omplert el bidó o bé
s’hagi utilitzat l’embut per omplir d’oli
qualsevol ampolla del plàstic reutilitzable
a casa, l’oli s'ha de portar a la deixalleria
municipal o bé a la deixalleria mòbil.

NOU AGENT PER
A LA POLICIA LOCAL

SETMANA EUROPEA
DE RESIDUS

Sant Vicenç de Castellet ha incorporat
aquesta tardor un nou agent al cos de
la Policia Local després que hagi completat la seva formació a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
La incorporació s’emmarca en el darrer procés selectiu de dos agents, el
segon dels quals també iniciarà pròximament la formació a l’ISPC.
Més incorporacions
L'Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet preveu incorporar tres nous
agents interins l’any vinent en el marc
del pla per promoure la professionalització i l’estabilització del cos de la
Policia Local amb un nou procés selectiu. Actualment, el cos compta amb un
total de 15 agents, 9 dels quals tenen la
formació de l’ISPC.

El col·lectiu jove ha tingut un paper
actiu a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus que s'ha celebrat aquest novembre. L'alumnat
d'ESO de l'INS Castellet ha visitat la
deixalleria, ha participat d'un taller
al bosc de ribera i també ha pintat
els contenidors vells que es convertiran en punts d'alimentació de les
colònies controlades de gats.

NOU CENTRE
OCUPACIONAL
D'AMPANS

El municipi ha incorporat darrerament un nou servei social al municipi de la mà de la Fundació
AMPANS. Es tracta del servei de
centre ocupacional, a través del
qual, l’entitat acompanya persones
adultes en situació de discapacitat
intel·lectual, fomentant el seu paper
actiu dins la societat, la relació amb
l’entorn i l’autonomia personal.

PROJECTES
EN MARXA
Tot i el mandat complicat
que vivim, amb pandèmia i
crisi socioeconòmica, s’estan
tirant endavant propostes
electorals d’ERC, com la millora de la urbanització del
vial d’accés a la Balconada,
que protegirà dels despreniments, i s’estan executant
projectes estratègics per al
municipi, com la rehabilitació
de Castellet, que ha rebut
una empenta important amb
el final de les obres a l’ermita,
la casa de l’ermità i la torre.
També s’està treballant per
iniciar el servei de taxi a
demanda. Seguim transformant SVC amb aquestes i
altres actuacions que suposin
més benestar per a la ciutadania. Bones festes i salut!

S'APUJA L'IBI 50€
DE MITJANA A 3.129
HABITATGES
Fa uns mesos l’equip de govern tripartit (ERC-PSCSVC en Comú) va aprovar la
revisió cadastral amb la conseqüent actualització de valors cadastrals, que signifiquen una reducció de
prop d’un 25%. Els habitatges
tenen menys valor del que
tenien. No obstant, l’equip de
govern va decidir pujar el
tipus de gravamen d’un 0,63
a un 0,785, quinze punts més.
El resultat és que els habitatges tenen, en general, menys
valor cadastral, però més de
3.000 pagaran una mitjana de
50€ més que l’any anterior.
Des de Junts x Sant Vicenç de
Castellet creiem que ara no
s’hauria d’haver apujat tant el
tipus i s'hauria hagut d'actuar
per reduir la pressió fiscal.
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CONTINUEM
TREBALLANT

AVANCEM EN
ENSENYAMENT

Durant aquest dos anys marcats per la pandèmia la política municipal ha prioritzat per
sobre de qualsevol altra consideració la salut ciutadana, i
malgrat això són molts els
que ens han deixat i els que
trobarem a faltar a les nostres
celebracions
nadalenques. Però la vida segueix, els problemes i necessitats de totes/s vosaltres són
el que cada dia ens mou en
aquest grup polític. Estem
treballant en la modernització i digitalització dels negocis d’autònoms i empreses,
els fons Next Generation
dels quals Catalunya rep uns
3.000 milions que han
d'ajudar al teixit industrial.
BONES FESTES I FELIÇ
2022!

Sovint valorem l’acció municipal per allò que falta. Avui
volem fer al revés en el camp
de l’ensenyament. La constitució del Consell d’Infants
donarà una altra mirada en
el desenvolupament de la
nostra població. Pel que fa a
la forta inversió del govern
català, inclourà la coberta de
l’Escola Puigsoler, el nou
sistema contra incendis i el
laboratori per donar cabuda
al nou CFGM d’Operacions
de Laboratori i la remodelació de “l’aulari” de l’Escola
Sant Vicenç. Quant a la inversió municipal, destaquem la
primera fase de millora i aïllament de la façana de
l’Escola Sant Vicenç i una continuïtat en el procés de modernització i millora de l’espai de
l’Escola Bressol El Niu.
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