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APROVAT UN PRESSUPOST
SOCIAL DE 10,2 MILIONS D'EUROS
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
ha aprovat el Pressupost municipal per a
l'any vinent que arriba als 10,2 milions
d'euros. El pressupost s'ha elaborat en el
context actual de pandèmia i prioritza la
despesa destinada a polítiques socials, la
millora de l'entorn, el reforç de la seguretat i els serveis públics. L'equip de Govern
compleix els compromisos adquirits i
proposa un pressupost equilibrat i realista
en què es potencien la gestió i el diàleg.
Inversions destacades
Malgrat les dificultats provocades per la
situació de pandèmia, l'Ajuntament preveu
una partida d'1,3 milions per a inversions
importants entre les quals destaquen el
vial d'accés a la C-55 en sentit sud, la rehabilitació de Castellet. les obres del talús de
la Pujada del Ciment, la implementació del
servei de transport a demanda o la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística

Municipal. Entre les inversions previstes,
destaca també la redacció del projecte
executiu del complex esportiu que es farà
a l'entorn del Pavelló i que inclou una
piscina coberta.
Via Pública
L'Ajuntament també preveu millores en el
servei de manteniment de parcs i jardins,
la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el
reforç del servei de recollida selectiva o Imatge del talús de la Balconada.
els arranjaments als polígons d'activitat d’habitatge amb renda limitada, d’acord
econòmica.
amb la nova normativa catalana d’aplicació
en la matèria. L’any vinent també s’aplicarà
Congelació d'impostos i taxes
un recàrrec del 50% sobre els habitatges
Aquest 2021 el consistori manté la majo- buits de bancs i grans tenidors. Són dues
ria de taxes i impostos congelats amb la mesures que pretenen incorporar pisos
voluntat de continuar aplicant una política buits al mercat de lloguer. En paral·lel, es
de rebaixa fiscal. La principal novetat és la bonifica un 50% la quota de l'impost sobre
bonificació del 50% de l’impost de béns activitats econòmiques (IAE) a les noves
immobles (IBI) per a les persones propie- empreses durant dos anys i s'incentivaran
tàries d’habitatges destinats a lloguer les activitats que augmentin plantilla.

EDITORIAL
Aconseguir un poble més cohesionat, amb
noves oportunitats i una mica més amable
és prioritari i pensem que el pressupost de
l'any 2021 ens ajuda a caminar en aquesta
direcció. Les dificultats han estat màximes
perquè la situació de pandèmia ho ha cap-

girat tot. Hem treballat de valent amb uns
números que posen els veïns i veïnes al
centre de les nostres polítiques i que refermen el nostre compromís per uns serveis
públics de qualitat. El pressupost també ens
permet avançar en projectes estratègics

com són la rehabilitació de Castellet o el
futur complex esportiu. I prioritzar també
aquells aspectes del dia a dia que ens ajuden a tenir un poble viu i endreçat. Que
tingueu un Nadal amb salut i ple d'il·lusió.

Equip de Govern

LA REHABILITACIÓ DE
CASTELLET AVANÇA
La rehabilitació del conjunt patrimonial de
Castellet avança amb la licitació de les
obres corresponents a la fase 2, que
inclou la rehabilitació de l’estructura de
l’ermita, que havia quedat malmesa els
darrers anys. L’actuació, que també
inclourà l’estudi arqueològic i històric del
temple, té una durada prevista de quatre
mesos i un cost d’uns 232.000 euros.
Injecció dels fons FEDER
En paral·lel, el Pla director del conjunt
monumental de Castellet comptarà amb
el finançament del Consell Comarcal del
Bages, que s’ha acollit als fons europeus
FEDER. Aquest finançament permetrà fer
realitat l’execució de les fases 3 i 6, que
inclouen la rehabilitació de la casa de
l’ermità i la reforma de la torre, que es
podrà visitar i esdevindrà un mirador de
tot l’entorn natural del municipi. El cost
total d’aquestes dues fases és de 573.000
euros, dels quals 329.000 seran aportats a
través dels fons FEDER i la resta seran
assumits pel propi Ajuntament. La durada

ITINERARIS PER
ANAR A L'ESCOLA
CAMINANT
El programa Bus a Peu proposa itineraris per als alumnes de les
escoles Sant Vicenç i Puigsoler que
tenen l'oportunitat de desplaçar-se
caminant al seu centre cada matí.
Els monitors i monitores acompanyen els infants en un recorregut a
peu que promou la salut i els bons
hàbits dels alumnes.

prevista de les obres serà de nou mesos
i és l’actuació més important contemplada en el marc del Pla director redactat l’any 2016. Fins ara, l’Ajuntament ha
desmuntat les construccions auxiliars a
l’entorn de Castellet i ha consolidat el
talús i tota la zona del camí de Ponent.
El consistori redacta el projecte de la
zona arqueològica del castell, que posarà
en valor les restes arqueològiques. El Pla
director també preveu la recuperació
del recinte exterior del castell, la reconstrucció de petits murs i la urbanització dels camins d'accés a tot el conjunt històric.

JORNADA 25
DE NOVEMBRE

El municipi es va afegir a la campanya comarcal amb motiu de la jornada del 25 de novembre, Dia
internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones. Ho va
fer de manera transversal aconseguint la participació de diferents
col·lectius en què els infants i joves
van tenir un paper protagonista
amb activitats de conscienciació.

ELS PISOS MÉS
CONFLICTIUS,
DESOCUPATS
Aquest mes de desembre els dos
punts més conflictius pel que fa a
les ocupacions delinqüencials al
municipi han quedat lliures d’ocupes.
Es tracta dels blocs de pisos dels
carrers Llibertat i Roger de Llúria
que han estat desocupats. A més,
s’han pres mesures per evitar noves
ocupacions conflictives col·locant
portes metàl·liques antiocupacions
i alarmes. Les desocupacions han
coincidit amb la formalització d’una
comissió de seguiment dels casos
d’ocupacions conflictives al municipi que ha estat treballant intensament els darrers mesos.

ENCESA DELS
LLUMS DE NADAL
Els carrers i places del nucli urbà
compten amb la il·luminació de
Nadal. L’espectacle familiar Carilló
de la companyia La Tal va iniciar les
festes de Nadal. L'Ajuntament va
estrenar els llums en una campanya
que segueix les recomanacions sanitàries per fer front al Covid19.
L'Ajuntament ultima els detalls de la
Cavalcada de Reis.

EL SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA
DE VOLUMINOSOS ES REFORÇA
horàries en què es recolliran els residus voluminosos són els dilluns i divendres de 7.30 a 12.00 hores i els
dimecres de 7.30 a 11.00 hores.
L’Ajuntament identifica els abocaments
de voluminosos al carrer amb un adhesiu de color groc amb la frase Així no!,
el recordatori del número de telèfon i
l’avís que aquest tipus de conductes
incíviques queden recollides a
l’ordenança de convivència ciutadana i
poden comportar sancions de fins a
3.000 euros.

L’Ajuntament ha ampliat el servei gratuït
de recollida de residus voluminosos a tres
dies setmanals (dilluns, dimecres i divendres). Es reforça el servei, que fins ara es
prestava els dimecres, i s'amplia l’atenció
telefònica, de dilluns a divendres de 8 a
20 hores a través del telèfon gratuït 900
102 809. Fora d’aquest horari, s’habilita un
contestador i es contacta amb els veïns i
veïnes el següent dia laborable.

MANTENIMENT DE
LES LLERES DEL RIU
L’Ajuntament s’ha presentat a la
convocatòria de l’Agència Catalana
de l’Aigua per a l’execució
d’actuacions de manteniment i conservació de lleres. S'ha sol·licitat
finançament per actuar al marge
esquerre del riu Llobregat i al tram
final urbà de la riera de Castellet. El
cost total és de 78.000 euros.

Com funciona el servei?
A través del servei, que funciona amb cita
prèvia telefònica, es recullen de manera
ordenada mobles, electrodomèstics,
estufes, matalassos, somiers i assimilables.
Un cop confirmada la disponibilitat del
servei amb la persona interessada, a partir
de les 8 del vespre i fins a les 7 del matí
cal deixar els residus al costat del portal
de casa i a la vorera. Els dies i franges

PAM 2020-2023
El municipi ja diposa del Pla d'Actuació
Municipal 2020-2023 que planteja els
objectius estratègics i les principals
accions que es duran a terme els propers anys. El document és una eina de
planificació que s'adapta a la situació
de pandèmia actual, però que no vol
renunciar a plantejar els principals
eixos i reptes del consistori fins a l'any
2023. El PAM incorpora actuacions
destacades com són el POUM, el projecte del complex esportiu amb la
piscina coberta, la reurbanització dels
carrers Barcelona i Armengol, la millora als polígons d'activitat econòmica
i la remunicipalització del servei de
neteja que ja ha estat feta. El document
també fixa la creació de la regidoria
d'Habitatge per continuar treballant en
solucions en matèria d'ocupacions i en
potenciar l'accés a l'habitatge a preus
assequibles.

NOU DIRECTORI
D'ESTABLIMENTS

L’Ajuntament ha posat a disposició
de bars i restaurants un directori
autogestionable que inclou els
establiments de restauració del
municipi que ofereixen menjar per
emportar o bé reparteixen a domicili. En paral·lel, també incorporarà
els centres d’estètica i qualsevol
altre tipus d'establiment que es vegi
afectat per la situació de pandèmia.

L'ESPERANÇA DE
2021
El 2020 ha estat marcat per
la crisi sanitària i humanitària
de
la
Covid19.
Lamentablement, hi ha hagut
víctimes, també conseqüències econòmiques i socials.
Tothom n’ha patit les conseqüències, i des de les administracions, també des de
l’Ajuntament, s’ha lluitat per
mantenir el màxim de serveis, adaptar espais a les
necessitats i oferir ajudes a
diversos
sectors. Des
d’Esquerra, seguirem treballant pel benestar de la
ciutadania i per oferir uns
serveis de qualitat, desitjant
que l’horitzó del 2021 sigui
més esperançador. El repte
és enorme, el nostre compromís també. Que tingueu
unes bones festes, i sobretot
celebreu-les seguint les
mesures de seguretat!

2021, ANY DE LA
RECUPERACIÓ

EL POBLE DE TOTS

2020 2021

El 2020 ha estat un any molt
dur per a tothom. La pandèmia mundial provocada per
la Covid19 ens ha deixat
moltes víctimes, i una crisi
econòmica sense precedents.
No obstant, en aquest
començament de 2021 que
iniciarem en breu, estem veient la llum al final del túnel.
Les vacunes es començaran a
subministrar el mes de gener
i la normalització començarà
a arribar mica en mica.
Tot i així siguem curosos i
seguim els consells de les
autoritats sanitàries per tal
de minvar al màxim la força i
agressivitat d’aquest virus.
Des del grup municipal de
Junts x Sant Vicenç de
Castellet estem segurs que el
2021 serà ben diferent i us
desitgem un bon nadal i un
feliç 2021.

Per fi s’acaba aquest 2020 tan
dur. Hem aconseguit controlar la corba de la pandèmia
amb molt d’esforç, hem de
perseverar en aquesta línia.
Comencem a veure un raig
d'esperança a l'horitzó com a
conseqüència de l’arribada de
la vacuna. Sabem que hi haurà
més Nadals que podrem
compartir amb els nostres
éssers estimats. Però això
aquest grup polític avança
endavant i celebra que s'hagi
destinat un important paquet
econòmic d'ajudes per pal·liar
els primers efectes d’aquesta
pandèmia i plantejat un Pla de
formació pel 2021 per adaptar-nos als nous temps.
Avancem junts perquè ningú
es quedi enrere.

Acabem un any per oblidar,
esperant que el nou any ens
torni a obrir l’horitzó.
Hem redescobert:
Que la sanitat pública és tan
important, que es fa prioritari revertir les retallades.
Com de necessaris són la
resta de serveis públics, que
necessiten millores organitzatives i econòmiques
Com de necessària i fonamental és la solidaritat entre
les persones del nostre carrer, del nostre poble.
Entrem en un any en què
esperem, amb les vacunes,
deixar enrere el malson; amb
l’esperança que l’economia
de la majoria de famílies es
recuperi.
Però caldrà pensar solidàriament, per donar suport a
totes aquelles famílies que no
sortiran ben parades d’aquest
negre parèntesi.
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