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EL PLA DE REACTIVACIÓ
INCORPORARÀ 10 PERSONES
En el marc del ple de juny l'Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet ha aprovat el Pla
de Reactivació Econòmica i Social amb
una dotació econòmica de 327.900 euros
a través del qual "es pretén passar pàgina
dels efectes de la situació de pandèmia i
ajudar a recuperar la vitalitat del municipi
amb una mirada proactiva", explica
l'alcaldessa Adriana Delgado.
Deu incorporacions temporals
Un dels capítols importants fa referència
als Plans d'Ocupació Local a través dels
quals s'incorporaran deu perfils professionals diferents amb contractes temporals fins a final d'any. El consistori cobreix
places d'enginyer/a, arquitecte/a, auxiliars
administratius/ves, peons de manteniment
i netejadors/es d'instal·lacions municipals
amb contractes de jornada completa d'un
mínim de sis mesos. A més, la Diputació de
Barcelona contractarà quatre persones
més fins a final d'any.
Ajuts directes
El pla contempla ajuts directes per a comerços, professionals autònoms i empre-

d'Ocupació i Promoció Econòmica, impulsarà la convocatòria del concurs Millor
projecte emprenedor 2022 per incentivar
les noves activitats professionals i es faran
tallers de formació de català i informàtica
bàsica per a persones en situació d'atur. En
matèria cultural, es programaran activitats
de dinamització cultural i de promoció
dels actes festius i culturals locals i
s'organitzaran cursos i tallers al RKÓ en
Serveis d'Ocupació i Promoció
L'Ajuntament també actuarà a l'Espai matèria de formació, recerca de feina i
Impuls SVC per promoure els serveis educació sexual i afectiva.
ses amb una partida de 75.000 euros per
modernitzar els establiments i incentivar
noves activitats. Pel que fa al comerç,
també hi haurà nous actes i ambientació a
les zones comercials per afavorir la compra i reforçar el teixit comercial del municipi. També es preveuen ajuts per pagar
l'IBI adreçats a famílies monoparentals.

EDITORIAL
Acabem un mes de juny amb el bon gust de
boca que ens han deixat la Fira del Vapor i
la Ballada Popular de Gitanes. Dos esdeveniments que han evidenciat que totes i tots
tenim ganes de recuperar carrers i places
com a espais de trobada després de dos
anys molt difícils a conseqüència de la situ-

ació de pandèmia. El context actual continua essent delicat, però mirem amb optimisme un present i un futur en què des de
l'Ajuntament plantegem un Pla de
Reactivació Econòmica i Social en clau
positiva per incentivar noves activitats
econòmiques i ajudar al dinamisme del

nostre municipi. Empreses, comerços i professionals autònoms es podran beneficiar
d'ajuts, mentre fomentem la contractació
temporal per cobrir diferents perfils professionals. Tot plegat amb la mirada posada
en un mes de juliol en què ens espera la
Festa Major d'Estiu, gaudiu-la!

Equip de Govern

NOVA TAULA LOCAL
DE L'FP I L'OCUPACIÓ
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
lidera la nova Taula Local de la Formació
Professional i l'Ocupació, un projecte que
compta amb la participació d’agents institucionals, educatius, socials i econòmics
del territori per fer compatibles les
necessitats laborals i de contractació de
les empreses de tot l’entorn del Bages
Sud amb l’oferta educativa de formació
professional d’aquest àmbit, tenir la
capacitat de retenir el talent, reduir l’atur
i fomentar una ocupació de qualitat.
Treball per a propostes concretes
L’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet,
Adriana Delgado Herreros, apunta que “la
creació de taula va de la mà del Consell
de la Formació i Qualificació Professional
de Catalunya” i afegeix que “serà una eina
que funcionarà com a espai de trobada i
recollida de propostes concretes per ajudar a posar en comú les demandes
d’ocupació de les empreses i les persones
formades en l’àmbit de l’FP que busquen
una oportunitat laboral”. Sant Vicenç de

Castellet és un municipi amb centres
educatius referents en l’àmbit de l’FP i
l’Ajuntament pretén que aquest nou
instrument faciliti poder cobrir les necessitats de les empreses del territori, les
faci més competitives i, de retruc, baixi
l’atur i es generi una ocupació de major
qualitat. La taula començarà a treballar
de manera formal a partir de setembre
en què es convocarà una primera sessió
ordinària per començar a recollir propostes.

L'AJUNTAMENT OBTÉ EL PRIMER SEGELL
DE TRANSPARÈNCIA 'INFOPARTICIPA'

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aconseguit per primera vegada el
segell Infoparticipa que acredita la transparència del consistori. L’Ajuntament ha
obtingut més del 85% de compliment dels indicadors plantejats pel Laboratori
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona en un reconeixement a la feina feta darrerament.

AUGMENTEN LES
BONIFICACIONS DE
LES PLUSVÀLUES
L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet ha augmentat les bonificacions de les plusvàlues tot i preveure perdre el 53% de la recaptació d’aquest impost a conseqüència de la nova llei estatal. La nova
ordenança fiscal aplica noves bonificacions per als casos de descendents i ascendents de primer grau
(fills i filles i pares i mares) i
adoptants. L’Ajuntament manté la
bonificació de la plusvàlua del 95%
en els casos de viudetat, vigent des
del principi de la legislatura actual,
una novetat també de l’actual
Govern local.

PRESSUPOST
PARTICIPATIU 2022

L'Ajuntament ha dotat aquest any
amb 30.000 euros el Pressupost
Participatiu. En l'actualitat s'estudien
les propostes presentades pels veïns
i veïnes que es demanava que fossin
clares, viables tècnicament i normativament, de competència municipal,
amb una visió global i d’interès per a
la ciutadania i que no sobrepassessin
la quantitat de 30.000 euros.

L'AMBIENTACIÓ MARCA UNA FIRA
DEL VAPOR QUE ENTUSIASMA
L'ambientació i la decoració van ser dos
dels elements protagonistes el darrer cap
de setmana de maig a Sant Vicenç de
Castellet en el marc de la Fira del Vapor.
El certamen popular va recuperar el carrer com a espai de trobada en una edició
que va renovar els espectacles de recreació històrica centrats en la vinya i en les
fàbriques tèxtils. El públic va respondre
amb entusiasme a les novetats d'aquest
any entre les quals van destacar la
col·locació d'una gran vinya al carrer
Gran i una mostra de tartanes i carruatges antics.

EL CONSELL D'INFANTS TREBALLA ELS MUNICIPIS INCLUSIUS
Els nens i nenes que participen del
Consell d'Infants de Sant Vicenç de
Castellet han treballat aquest curs com
fer que pobles i ciutats siguin més inclusius proposant reforçar els camins escolars. Aquest mes de juny els infants han

participat a la trobada comarcal de Sant
Fruitós de Bages i es preveu que a partir
de setembre les propostes recollides es
traslladin a l'Ajuntament. En el marc de la
trobada a Sant Fruitós els nens i nenes
van conèixer l'esport inclusiu.

ABONAMENTS PER
A LES PISCINES

ACTUACIÓ A L'ESCOLA
SANT VICENÇ

Les piscines municipals han estrenat
temporada i els abonaments es
poden fer a través de la pàgina web
municipal (amb un descompte del
5%) o bé a l'OAC de l'Espai Impuls.
Obriran fins a l'11 de setembre i es
mantenen les bonificacions per a les
famílies monoparentals i nombroses
i les persones amb una discapacitat
del 65% o més.

Les obres fetes a les façanes de l’Escola
Sant Vicenç han permès complir la
normativa d’aïllament tèrmic dels
equipaments que fixa la Generalitat de
Catalunya. L’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet va invertir prop de 39.000
euros l’any passat en la millora dels
aïllaments de les façanes nord i part de
l’oest que han suposat un salt en
matèria d’estalvi energètic. A través de
la instal·lació d’un aïllament de poliestirè extrudit, i acabat amb revestiment ondulat de planxes de diferents
colors, s’ha aconseguit millorar
l’eficiència tèrmica del tancament i
alhora reduir l’impacte acústic. Les
obres tindran continuïtat aquest any
amb un pressupost de 132.000 euros
per completar les façanes pendents
(est, sud i acabar la cara oest).

HOMENATGE A
FRANCESC VILA

En el marc dels actes del centenari
del naixement del músic Francesc
Vila aquest mes de juny l'Escola
Municipal de Música ha organitzat
un gran concert a Cal Soler. Els
actes continuaran els pròxims
mesos per impulsar el reconeixement d'una figura clau per entendre
l'èxit de l'escola de música i
l'aprenentatge de desenes d'infants.

LA BALLADA POPULAR DE GITANES
REUNEIX 300 DANSAIRES A LA PLAÇA

TRANSFORMANT SVC
Fa 3 anys que ERC lidera
l’Ajuntament,
anys
d’adaptació i gestió d’una
crisi imprevista i global, i hem
tirat endavant noves propostes, amb la voluntat
republicana de transformar.
Intentant superar el “sempre
s’ha fet així”, hem apostat per
projectes
propis
com
l’habitatge social, la remunicipalització de serveis, les
energies renovables, la reforma del talús de la Balconada i
el POUM, mentre treballem
en la piscina coberta i el
transport a demanda. També
hem donat continuïtat a projectes estratègics com la
rehabilitació de Castellet i
hem reduït les dades
d’ocupacions i fets delictius.
La transformació social,
democràtica, verda i feminista continua a SVC!

QUE TINGUEU UNA
BONA FESTA MAJOR!
Aquest estiu ja podem recuperar la normalitat i celebrarem una Festa Major com
fèiem abans de la pandèmia. I
per tant, podrem gaudir plenament de tots els actes programats. En tenim ganes
després de compartir grans
moments durant la Fira del
Vapor i la Ballada Popular de
Gitanes. Esperem que la calor
que ha fet aquest mes de juny
ens doni una mica de treva i
ens ajudi a gaudir uns dies de
festa en què el més important és retrobar-nos, compartir i fer poble. Fem-ho
amb seny i responsabilitat i
amb l'alegria que ens assenyalen els dies d'estiu. Que
gaudiu al màxim de la Festa
Major!
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REACTIVEM SVC!
Estem finalitzant el segon trimestre i sembla que per fi
estem recuperant el nostre
dia a dia. Això ens ha portat a
celebrar amb molt d’èxit la
Fira del Vapor i el Ball de
gitanes, aprofitem per donarvos les gràcies. Però el dia a
dia segueix endavant i aquest
equip de govern continuarà
treballant per un Sant Vicenç
de Castellet millor, és per
això que hem elaborat un
nou pla de reactivació
econòmica i social que pretén
ajudar
comerços,
autònoms i empreses, i per
altra banda, ajudar persones
en situació d'atur que contractarem mitjançant plans
d'ocupació. Totes elles pensades per fer un SVC millor.

Que no! No 'són tots
iguals'
Joan, vas entrar en política fa
molts anys, mentre vas estar
a l'oposició el teu sou anava
directament
al
banc
d'aliments i en aquesta última
etapa vas renunciar a la teva
paga com a regidor i poder
cobrar la teva pensió. En dos
anys, com a regidor
d'Educació i Benestar Social,
has pogut teure la cargolera
de P5 de l'escola Sant Vicenç,
una demanda de més de 25
anys. Ara, amb la Núria, la
teva companya de viatge i
professió, anireu a viure a una
altra població, amb brisa
marina.Des de Sant Vicenç de
Castellet en Comú et volem
donar les gràcies per tot.
Seguirem amb la teva tasca.
Sort company!

Edita: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet - Plaça de l'Ajuntament, 10 - Tel. 936 930 611 - svcastellet@svc.cat
Dissenya i produeix: CatPress comunicació
Fotografies: Arxiu Ajuntament
Butlletí imprès en paper ecològic

