
L'AJUNTAMENT COMENÇA A 
SANCIONAR ELS INCOMPLIMENTS 
DE LES ORDENANCES MUNICIPALS

EDITORIAL
Tenir un poble amable, cívic i segur respon 
a les prioritats de l'equip de Govern. La 
percepció de totes i tots nosaltres té molt 
a veure amb la seguretat ciutadana i en 
aquest sentit, tot i que les dades continuen 
millorant, redoblem esforços per potenciar 
encara més el cos de la Policia Local de 

Sant Vicenç de Castellet. Reforcem la plan-
tilla i l'estabilitzem amb la voluntat 
d'accentuar la professionalitat del cos i la 
proximitat dels agents amb els veïns i 
veïnes. L'actual equip de Govern mantindrà 
tota la feina feta per aconseguir accentuar 
el descens d'unes xifres que, en el cas de 

les ocupacions, s'han reduït més d'un 50% 
respecte als mesos de pandèmia. Per això 
cal teixir complicitats amb la resta 
d'administracions, consolidar la coordi-
nació policial, mà esquerra, tenir una mira-
da ampla i entendre que l'accés a l'habitatge 
és un repte, també per als ajuntaments.
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L'Ajuntament ha començat a sancionar els 
incompliments de les ordenances munici-
pals de convivència ciutadana i de tinença 
d'animals, cosa que no havia passat fins ara. 
Concretament, aquest 2022 s'han denun-
ciat un total de 24 incompliments. Són 
conductes que, majoritàriament, tenen a 
veure amb el consum de begudes alco-
hòliques a la via pública (set casos), acam-
par a la via pública (quatre episodis) i no 
respectar el descans dels veïns i escopir o 
fer necessitats biològiques a la via pública 
(en tres ocasions en cada cas). L'alcaldessa 
de Sant Vicenç de Castellet, Adriana 
Delgado, explica que "fins aquest mandat, 
fins fa uns mesos, es donava una situació 
anòmala que volem reconduir i que ajudi 
tenir un poble més cívic". 

Els índexs milloren
La Junta de Seguretat Local constata la 
reducció d’un 5,8% de les infraccions 
penals el darrer any. Els números apunten 
un descens de les infraccions més greus 
entre octubre de 2021 i setembre de 
2022 amb un total de 391 infraccions, una 
xifra inferior als 415 casos que es van 

registrar d’octubre de 2020 a setembre 
de 2021. Inclouen accions contra el patri-
moni, les persones, la seguretat viària i la 
salut pública i l’ordre públic.

Reducció de punts conflictius i 
ocupacions
També es constata una reducció impor-
tant dels punts conflictius del municipi, 
que s’han reduït a la meitat i ara són set 
en total. El consistori treballa amb la 
col·laboració dels cossos de seguretat per 
donar resposta a episodis lleus, però que 
causen molèsties als veïns i veïnes com 
poden ser discussions familiars, baralles o 

situacions sospitoses que poden causar 
inseguretat. Pel que fa a les ocupacions 
actualment es tenen comptabilitzats 35 
pisos ocupats, mentre que l’any 2020, 
coincidint amb la pandèmia, es va arribar a 
la xifra de 80 habitatges ocupats de mane-
ra il·legal.  A l’inici del mandat, moment en 
què es va fer una primera llista d’habitatges 
ocupats, la xifra era de 60 pisos ocupats. 
En paral·lel, David Rocabert, de 47 anys i 
nascut a Castellar del Vallès, ha estat no-
menat nou caporal de la Policia Local i ha 
estat seleccionat després de superar el 
procés de selecció per via interadminis-
trativa, un fet inèdit fins ara.



ACABA L'EXPOSICIÓ 
'CONTROLES?'

Prop d'un miler d'alumnes han visitat 
l'exposició Controles? que ha fet 
difusió dels riscos de les addiccions 
com el tabac, l'alcohol, el cànnabis i 
l'abús de les pantalles. La mostra, que 
s'ha pogut veure a l'Auditori Maria 
Carme Grauvilardell, ha promogut la 
reflexió crítica al voltant del consum 
de drogues i ha utilitzat la interacció 
i les noves tecnologies. 

ESTRENADES LES OBRES DEL TALÚS 
D'ACCÉS AL  BARRI DE LA BALCONADA

Aquesta tardor s'han estrenat les obres de renovació del talús d'accés al barri 
de la Balconada. L'actuació ha permès millorar la urbanització d'un tram de 340 
metres i protegir el talús dels despreniments rocosos que es produïen fins ara. 
Les obres també han ampliat la vorera i s'ha instal·lat un nou enllumenat refor-
çant les instal·lacions de subministrament elèctric i cablejat.

L’Ajuntament ha aprovat les ordenances 
fiscals de l’any vinent en què manté con-
gelats els impostos i les taxes, manté a la 
baixa la pressió fiscal i introdueix novetats 
per promoure l’ús dels serveis municipals, 
les accions sostenibles i la millora de la via 
pública. L’alcaldessa Adriana Delgado 
apunta que “l’Ajuntament continua fent 
un gran esforç per afrontar la reducció 
dels ingressos procedents de les plus-
vàlues, uns 275.000 euros respecte a l’any 
2021, i gestionar l’encariment dels sub-
ministraments”. L’alcaldessa insisteix a 
“reclamar que s’afronti d’una vegada per 
totes la millora del finançament de totes 
les administracions locals, especialment 
els ajuntaments”.

Impostos sense variacions
L’Ajuntament manté l’impost sobre béns 
immobles (IBI) sense canvis i el preu mitjà 
del rebut serà el mateix que aquest any. 
També es mantindran sense variacions 
l’impost d’activitats econòmiques, el de 
vehicles de tracció mecànica i el 

ELS IMPOSTOS I TAXES, 
SENSE CANVIS 

d’increment de valor de terrenys urbans 
(plusvàlues), del qual ja es van aprovar fa 
uns mesos diverses bonificacions.  Pel 
que fa a la taxa d’escombraries, es podrà 
optar a una reducció del 20% de la taxa 
si es gestionen els residus amb un com-
postador de fracció orgànica que s’hagi 
inspeccionat amb anterioritat. 

IBI bonificat al 50%
Les ordenances mantenen la bonificació 
de l’IBI del 50% durant cinc anys per als 
veïns i veïnes que instal·lin plaques solars 
per a l’autoconsum. 

MANTENIMENT 
DE CAMINS PER 
PREVENIR INCENDIS
L'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet ha executat aquest passat 
mes de novembre les actuacions de 
manteniment i repàs dels camins en 
el marc del Pla de prevenció 
d'incendis forestals de la Diputació 
de Barcelona. El consistori actua als 
camins entre Sant Jaume de 
Vallhonesta fins al Coll del Gipó, 
que pertany al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac. Els tre-
balls, finançats per la Diputació de 
Barcelona en un 90%, consisteixen a 
mantenir netes les voreres de ve-
getació i condicionar els camins. 

Respectar l'entorn
Els treballs es fan a la tardor per 
respectar els períodes de nidificació 
de les àligues marcenca i cuabarra-
da, presents en aquest entorn natu-
ral. 



La regidoria de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
impulsa la campanya informativa El teu 
gest destaca per promoure la tinença 
responsable dels animals de companyia al 
municipi. El consistori remarca la 
importància d'assegurar unes bones 
pràctiques com són la recollida dels 
excrements i la correcta gestió de les 
miccions a la via pública. 

Ampolleta plegable
A través de la campanya, s'entregarà a 
totes les persones propietàries de gos-

NOVA CAMPANYA INFORMATIVA 
'EL TEU GEST DESTACA'

ESTUDIOSOS DEL 
PARC NATURAL 
Sant Vicenç de Castellet va acollir a 
finals de novembre la X Trobada 
d'estudiosos del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac. L'Auditori 
de l'Espai Ateneu va ser la seu de les 
jornades divulgatives en què es van 
presentar una cinquantena de comuni-
cacions per part de diferents persones 
en l'àmbit de la conservació de tot 
aquest entorn natural.

NIT DE L'IMPULS 
EMPRESARIAL

La Nit de l’Impuls Empresarial de 
Sant Vicenç de Castellet va recu-
perar la normalitat a la tardor i va 
incorporar l'humor del Peyu amb 
l'espectacle L'home orquestra. La 
novena edició de la festa, que és el 
punt de trobada del teixit econòmic 
i empresarial del municipi, va pre-
miar les empreses que s'han 
instal·lat al municipi aquest any. 

3A FLOR DE LES 
VILES FLORIDES
Sant Vicenç de Castellet ha guanyat 
una flor i passa de dues a tres flors 
en el marc de la gala anual del pro-
jecte Viles Florides que reconeix les 
tasques que fan els ajuntaments del 
país en l’àmbit de la jardineria i dels 
espais verds a la via pública. El con-
sistori veu reconeguda l'aposta per 
a una jardineria més sostenible. 

sos una ampolleta plegable per poder 
diluir les miccions amb aigua i evitar cor-
rosions i males olors als espais públics. 
L'Ajuntament recorda a totes les per-
sones propietàries de gossos que no és 
permès que els animals orinin als parcs 
infantils, zones d'esbarjo i façanes d'edificis 
havent de realitzar les seves necessitats 
en llocs expressament habilitats o en tot 
cas als embornals de la xarxa de 
clavegueram o a la part inferior de la 
vorera. És en aquest cas on cal utilitzar 
l'ampolleta d'aigua i tenir cura del bon 
estat dels espais públics.

LA XXI FESTA DE L'ESPORT SANTVICENTÍ TORNA AMB MOLTA FORÇA
La XXI Festa de l'Esport Santvicentí va 
tornar amb força i va reconèixer els  mi-
llors esportistes de la temporada 2021-
2022 i es van premiar les 20 entitats 
esportives per la seva tasca feta i promo-
ció de l’esport santvicentí.   
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COHERÈNCIA

Ens vam abstenir en la moció 
de Junts sobre ocupació per-
què és demagògica, descon-
textualitzada i busca 
l’enfrontament. Estem 
d’acord, i així fa mesos que 
ho demanem, millores en les 
respostes judicials i més eines 
i competències municipals. 
Però barreja conceptes que 
poden generar un estat 
d’alarma i confusió, que pot 
resultar perillós, i no corres-
pon a les dades reals: 60 
ocupacions al final del man-
dat CiU, i 35 actualment. 
Junts, contradient-se, no va 
votar a favor del Protocol 
comarcal d’Habitatge, que 
intenta donar eines als ajun-
taments per afrontar les ocu-
pacions, ni pels habitatges 
socials de l’antiga caserna.

OCUPACIONS
DELINQÜENCIALS
En el darrer ple el nostre 
grup municipal va presentar 
una moció per demanar que 
es revisi la legislació sobre 
ocupacions delinqüencials i 
s’impulsi una resolució ràpida 
i efectiva en conflictes 
d’aquest tipus. És el clam de 
la nostra ciutadania. Es va 
aprovar amb els únics vots a 
favor del nostre grup munici-
pal. ERC diu que tenim 35 
ocupacions al municipi. Però 
nosaltres volem aconseguir 
que no n’hi hagi cap! Volem 
que els nostres veïns i veïnes 
tinguin un Ajuntament que 
vetlli per les seves preocupa-
cions reals. Volem un poble 
segur. I és molt trist que això 
només es defensi des del 
nostre grup municipal des de 
l’oposició.

UN ANY MÉS

Estem acabant l’any, això ens 
permet aturar-nos uns 
minuts per fer valoració 
sobre el que hem fet i el que 
encara ens queda per fer a 
Sant Vicenç de Castellet, es 
una sensació agredolça, els 
objectius per a aquest any 
estaven clars. Un d’aquest 
objectius era fomentar 
l'arribada de noves empreses 
al nostre municipi i hem 
complert. Dues noves 
empreses han començat la 
seva activitat econòmica a la 
nostra població, això ha ge-
nerant més activitat i uns 15 
nous llocs de treball. El grup 
municipal del PSC de Sant 
Vicenç de Castellet vol apro-
fitar per felicitar-vos les fes-
tes. Bon Nadal i millor 2023.

L'HABITATGE

Un dels problemes més greus 
que tenen els ciutadans és 
l'accés a un habitatge digne. 
l'Ajuntament, la Generalitat i 
el Govern Central s'han de 
coordinar perquè tothom 
tingui un habitatge digne.
Tenim el problema de 
l'ocupació, que sovint és 
exagerada però que existeix.
Els pisos buits han de deixar 
de ser-ho. Cal establir un 
lloguer social que permeti 
que aquests pisos siguin llo-
gats a persones i famílies 
sense habitatge.
L'habitatge és una necessitat 
bàsica que les administra-
cions públiques han d'ajudar 
a satisfer.
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NOVA GESTIÓ DE 
LES INCIDÈNCIES

Aquest desembre hem estrenat una 
nova eina per comunicar incidèn-
cies a la via pública. Endrecem SVC 
permet a l'Ajuntament detectar i 
gestionar amb més agilitat les 
incidències a la via pública que 
comuniquin els veïns i veïnes del 
municipi. L’eina, disponible a través 
de la pàgina web de l’Ajuntament, és 
àgil, ràpida i accessible. 

Aquesta tardor hem recuperat la Setmana 
de la Gent Gran amb activitats a través de 
les quals els avis i àvies del municipi han 
gaudit de valent. El programa ha recuperat 
el tradicional dinar al Pavelló d'Esports, els 
tallers, xerrades, activitats de salut, 
l'excursió a Panelles i Agramunt i la sor-
tida al Teatre Kursaal per veure l'espectacle 
Master Xof de Joan Pera.

LA GENT GRAN GAUDEIX


