
NOVA ETAPA A L'AJUNTAMENT

EDITORIAL

Govern format per ERC, PSC i SVC En Comú amb 8 regidors

Comencem una nova etapa a l'Ajuntament 
amb il·lusió, responsabilitat i amb el com-
promís de prioritzar aquelles polítiques 
que posin les persones en el centre. El 
poble tenia ganes de canvi i així ho va 
expressar a les urnes al maig. Som un equip 

nou i jove amb ganes de fer un Ajuntament 
al vostre servei. Ens proposem ser propers, 
transparents, oberts i escoltar-vos amb 
atenció. Només entre tots i totes farem un 
poble millor, més just, més cohesionat i 
amb més oportunitats. En aquests primers 

mesos ens hem situat i estem preparats 
per viure un 2020 ben intens amb pro-
jectes i activitats que dinamitzin Sant 
Vicenç de Castellet. Us desitgem unes molt 
bones festes. Bon Nadal i feliç any nou!  

Equip de Govern

2. Josep Martí
Serveis Municipals
Esports
Seguretat Ciutadana

3. Jordi Palma
Administració
Cultura

IN SVC

BUTLLETÍ INFORMATIU
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Desembre 2019 - www.svc.cat

4. Sílvia Oliveras
Participació Ciutadana
Turisme i Comerç
Igualtat
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Junts per Sant Vicenç de 
Castellet és a l'oposició 
amb 5 regidors

1. Adriana Delgado
Alcaldia, Urbanisme, 
RRHH, Comunicació 
i Imatge

5. Gisela Pascual
Medi Ambient
Joventut

6. Míriam Rubio
Gent Gran
Salut i Hisenda

7. Isabel Pérez
Promoció 
Econòmica
Ocupació

8. Joan Baptista Costa
Benestar Social
Ensenyament

9. Carme Jiménez
10. Dani Mauriz
11. Sílvia Vila
12. Toni Calveras
13. Eulàlia Sardà



Sant Vicenç de Castellet ha estrenat amb 
èxit el nou camp de futbol municipal Les 
Roques. Per donar la benvinguda a 
l'equipament, impulsat en l'anterior man-
dat, el passat novembre es va celebrar 
l'acte d'inauguració, una festa en què es 
van presentar tots els equips del Futbol 
Club Sant Vicenç 2018 i es va donar a 
conèixer el Castellot, la mascota oficial 
del camp.  L'entitat ha començat la tem-
porada amb més equips de base i poten-
ciant el futbol femení. 

Gespa de darrera generació
El camp, de 90 x 45 metres, compta amb 
un sistema de gespa artificial de darrera 
generació. La instal·lació disposa de dos 
edificis de serveis amb sala de reunions, 
local per a l'entitat, espai d'administració i 
sales de fisioteràpia i infermeria. Els vuit 
vestidors estan situats al segon edifici. En 
paral·lel, el camp compta amb una grade-
ria amb capacitat per a 300 persones amb 
una terrassa amb espai de bar que es lici-
tarà quan s'augmenti la potència elèctrica 
que permeti el seu funcionament.

EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
LES ROQUES, ESTRENAT AMB ÈXIT

PLA DE SALUT
El Pla de Salut 2018-2023 avança a 
Sant Vicenç de Castellet. 
Darrerament es realitzen els tràmits 
necessaris per poder constituir de 
manera formal el Consell de Salut 
el proper mes de febrer. La iniciativa 
entén la salut de manera global i 
busca com millorar el benestar al 
municipi. En aquest sentit s'han fet 
els primers passos, però se'n pre-
veuen més. El Consell de Salut inte-
grarà representants de les entitats 
esportives, sociosanitàries i un re-
presentant de cada grup polític amb 
representació municipal. També 
incorporarà agents del CAP, de 
metges de l'àmbit privat i l'esplai 
d'avis. Es pretenen posar en valor i 
promoure aquelles accions i recur-
sos que suposen fer salut i milloren 
el benestar.

SETMANA DEL 
MEDI AMBIENT

Sant Vicenç de Castellet ha celebrat 
aquest mes de novembre la Setmana 
del Medi Ambient.  Un dels actes 
que va despertar més interès va ser 
un escape room per conscenciar 
sobre el canvi climàtic. També va 
destacar el taller de restauració de 
contenidors de vidre, el mercat de 
segona mà i intercanvi i el photocall 
Vull un món de colors. 

NOU ESPAI DE 
JARDÍ A L'ESCOLA 
BRESSOL EL NIU
L'escola bressol municipal El Niu ha 
començat el curs 2019-2020 amb 
un espai de jardí completament 
renovat per afavorir el joc i la 
descoberta de l'entorn dels infants. 
L'equipament compta amb places 
disponibles per a tots els grups. 



L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
ha aprovat les ordenances fiscals per a 
2020 amb la voluntat de prioritzar els 
serveis a les persones i les pràctiques que 
tinguin cura del medi ambient. El consis-
tori manté l’equilibri financer de 
l’Ajuntament i preserva la qualitat dels 
serveis públics amb les ordenances 
aprovades.

Principals novetats
Entre les novetats destaca l'aplicació d'una 
bonificació del 95% en les plusvàlues en 
casos de viudetat per evitar situacions de 
vulnerabilitat de les persones grans que 
es queden soles. En matèria de medi 
ambient, augmentarà un 10% el rebut de 
la taxa d’escombraries que quedarà boni-
ficat fins a un 20% si es fan un mínim de 

L'AJUNTAMENT APROVA LES 
ORDENANCES FISCALS PER A 2020

PETICIONS PUOSC
L'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet s'acull a la convocatòria 
d'ajudes del PUOSC que convoca la 
Generalitat de Catalunya per a la 
realització d'inversions als municipis. El 
consistori demanarà ajuda per comen-
çar a executar el pla d'enllumenat 
municipal que preveu la substitució de 
300 punts de llum amb la incorporació 
de tecnologia LED. La inversió per-
metrà començar a solucionar les man-
cances en la il·luminació que tenen lloc 
a la zona de l'Institut. 

Accés Balconada
El segon projecte pel qual es demanarà 
finançament és la consolidació del 
talús d'accés al barri de la Balconada, 
malmès des de fa anys. En paral·lel, 
també es preveu urbanitzar el tram de 
vorera d'accés al barri per facilitar el 
trànsit a peu dels veïns i veïnes. 

NIT DE L'IMPULS 
EMPRESARIAL 2019

Les empreses Lázaro Moya, Solpey, 
Bo de Debò, Robin W. Power i 
Multihogar Meliton Planell han estat 
guardonades en el marc de la Nit de 
l'Impuls Empresarial 2019.  La troba-
da, referent per al teixit empresarial, 
comercial i social del municipi, ha 
comptat aquest any amb la interven-
ció de la reconeguda coach Mònica 
Mendoza.

INCORPORACIÓ DE 
NOUS TREBALLADORS 
DE SUPORT
A l'octubre l'Ajuntament va incorpo-
rar onze treballadors temporals a 
través dels plans d'ocupació de la 
Diputació de Barcelona. Amb con-
tractes de tres mesos donen suport 
a la Brigada, fan tasques administra-
tives i s'ha incorporat l'agent cívic. 

dotze aportacions regulars a la deixa-
lleria durant l’any. La mesura s’aplica per 
corregir l’increment del cost del servei 
de neteja, per conscienciar la ciutadania 
de la importància de reciclar i fer ús de 
la deixalleria i evitar els abocaments 
descontrolats de voluminosos a la via 
pública. En aquest àmbit, les ordenances 
també incentiven les energies sos-
tenibles, els vehicles híbrids i la retirada 
d’elements tòxics com el fibrociment. 

Afavorir l'accés a l'habitatge
L’impost de béns immobles continuarà 
congelat, però s’introdueix un recàrrec 
del 50% per als pisos buits amb caràc-
ter permanent propietat dels bancs i de 
les promotores amb la voluntat 
d'incentivar el mercat de lloguer i evi-
tar situacions d’ocupació. En paral·lel, 
s’introdueix una bonificació del 50% 
per als immobles que instal·lin sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia solar i es bonificaran els 
vehicles bifuel.
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SANT VICENÇ 
REPUBLICÀ

ERC hem entomat amb 
responsabilitat i compromís la 
voluntat de canvi de lideratge 
expressada a les urnes i encap-
çalem el nou consistori amb el 
principal objectiu de posar les 
persones al centre de les polí-
tiques. Treballarem perquè 
aquesta nova etapa, amb els 
valors del republicanisme i el 
municipalisme, es basi en el 
diàleg i el respecte, i priorit-
zant la igualtat d’oportunitats i 
la justícia social. Demanem 
respecte, confiança i temps 
per assolir reptes, després 
d’anys a l’oposició, i reiterem 
la voluntat dels cinc regidors 
d’Esquerra de treballar amb 
humilitat, constància i proximi-
tat. 

LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES 
PUJA UN 10%
De cara a l’any 2020 el go-
vern (ERC-PSC-SVC en 
Comú) va aprovar l’increment 
de la taxa d’escombraries en 
un 10%. Des del grup munici-
pal de Junts per Sant Vicenç 
de Castellet hi vam votar en 
contra i volem mostrar la 
nostra disconformitat amb 
aquest increment abusiu 
d’aquesta taxa. Els santvicen-
tins no necessiten pagar més 
tributs dels que estan pagant. 
Hi ha moltes fórmules per 
gestionar els recursos 
econòmics que no són 
només l’increment de la càr-
rega fiscal, tal i com vam 
demostrar en les legislatures 
anteriors congelant o rebai-
xant els tributs.

MOLTES GRÀCIES 
SVC

Com a PSC de Sant Vicenç de 
Castellet volem donar les 
gràcies a les persones que 
ens van fer confiança el pas-
sat 26 de maig i que van fer 
possible que ara i avui ens 
trobem en aquesta situació. 
Nosaltres vam signar un 
acord de govern amb ERC i 
Sant Vicenç de Castellet En 
Comú pensant en el que era 
millor per al nostre poble i 
en base als resultats electo-
rals. Seguirem treballant per 
SVC els pròxims 4 anys amb 
moltes ganes.

DE L'OPOSICIÓ 
AL GOVERN

Sembla ja llunyà, però només 
fa més de mig any que 
signàrem l’acord de govern 
amb els grups municipals 
d’ERC i PSC. No ha estat un 
aterratge fàcil, fins aquí la 
queixa. 
No és una empresa senzilla 
reorientar les polítiques 
municipals. Poder estalviar 
diners d’actuacions que ens 
semblen menys indispen-
sables per disposar de més 
recursos per, en la nostra 
tasca, invertir en els nostres 
infants, la nostra gent gran i la 
nostra gent que passa per 
dificultats. 
Com a portaveu dels Comuns 
i regidor d’Ensenyament i 
Serveis Socials estic a la vos-
tra disposició.
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