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El esfuerzo en políticas de ocupación comienza
a dar frutos

QUÈ ÉS L’ANC. L’Assemblea Nacional de Catalunya no és un partit territori, així com als ciutadans en general, per aconseguir tot el
polític, és una entitat formada per persones de la societat civil ressò possible. A més d’aplegar la resta d’independentistes conque treballem per un sol objectiu la independència de Catalunya. vençuts, cal arribar a tots els ciutadans que, sense declarar-se
sobiranistes, vegin que l’Estat propi és
No formem part de cap engranatge polític
l’única eina per aconseguir majors quotes
sinó que demanem als nostres dirigents
de benestar, de llibertat, d’igualtat, de fraque actuïn, començant per a què celebrin
ternitat i de justícia social.
una consulta on democràticament el poble català pugui definir-se. Sant Vicenç
Sant Vicenç dels Horts x la IndependènSant Vicenç dels Horts
dels Horts x la independència és la terricia treballem perquè la majoria de la
torial de l’ANC en el nostre municipi.
nostra població, tan castigada per la crisi
EL PERQUÈ DE L’ANC. La història ens demostra que tots els es- econòmica i social, constati que la independència representa una
forços fets des de Catalunya per trobar un reconeixement i aco- oportunitat clara d’abordar els problemes dels ciutadans i ciutamodació dins un concepte plurinacional de l’Estat espanyol han danes del nostre municipi. És per això que, després de l’èxit de
fracassat. Que no existeix ni la voluntat per part d’Espanya ni l’organització de la Via Catalana l’11 de setembre passat, hem
les garanties jurídiques constitucionals mínimes que permetin engegat dues noves campanyes: la del Dret a Decidir i la campanpensar en cap nou intent seriós per reformar l’Estat espanyol. ya Un poble, una nació.
L’Estat espanyol i els seus poders han perdut a Catalunya tota
Així mateix donem suport a totes les forces polítiques que plantela seva credibilitat de manera definitiva i l’encaix de Catalunya
gen la consulta com un objectiu en els seus programes electorals
dins d’Espanya ha esdevingut, per tant, impossible. L’única opció
i es fan ressò en la internacionalització de la situació catalana.
viable és, doncs, la independència de Catalunya.

El balance de este medio año en materia de ocupación es muy total de 765.000€ de aportación por parte del Ayuntamiento
positivo. Por primera vez en 10 años hemos conseguido que i 445.000€ de subvención supramunicipal.
el paro baje durante seis meses seguidos i se sitúe, el mes
También se pondrán en marcha diferentes programas de inserde junio, en el 19,7%, la cifra más baja desde julio de 2012.
ción laboral para aquellos colectivos que más están padecienLas políticas de ocupación que empezamos a diseñar durante
do la crisis como son los jóvenes, los mayores de 45 años y las
los últimos meses del año pasado comienzan a dar frutos. Y el
mujeres. Diferentes convenios, como el firmado con el ICF, perdialogo con las empresas y los institutos de nuestro municipio
mitirán generar alternativas de financiación para las empresas
nos está ayudando a construir los puentes necesarios entre el
del municipio. El convenio firmado con los ayuntamientos de
mundo educativo y el tejido empresarial. Aunque algún partido
Santa Coloma de Cervelló y Torrelles permitirá posicionar Sant
de la oposición dice que “la respuesta del Ayuntamiento ha
Vicenç como Centre Local de Serveis a las empresas y el hecho
sido muy pobre, ya que ofrece pocos incentivos para la conde ser uno de los nueve municipios que, mediante el programa
tratación, pocos planes de ocupación y poca formación para
Emprèn de la Generalitat presta servicios a los emprendedodesempleados”, las cifras son claras y demuestran cuál es la
res, nos sitúa en una inmejorable posición de futuro dentro
prioridad y el esfuerzo
que se está llevando a
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TOTAL
profesional de las personas desempleadas. Las
ayudas para el fomento de la ocupación i para los autónomos
con el objetivo de ayudar a las empresas como motores de
creación de actividad económica y a los emprendedores que
quieren poner en marcha sus ideas. Hemos destinado un total
de 250.000€ en ayudas a la creación de ocupación en las pequeñas empresas y en subvenciones para les primeros meses
de la cuota de autónomos. También hemos puesto marcha de
12 Planes Locales de Ocupación (ver cuadro), algunos de los
cuales ya han comenzado y otros se iniciaran en los próximos
meses. En total se contrataran más de 80 personas con un

Entre tots, decidim
el futur de l’antic
Juncadella
El procés participatiu endegat per a definir l’ús
de l’antic Juncadella ha permès dibuixar un solar
amb diferents espais: una zona verda oberta a la
ciutadania i una zona d’equipaments que acollirà
i donarà resposta a les necessitats de diferents
entitats (Colla Castellera Carallots de Sant Vicenç
dels Horts, la Colla de Diables i la Colla de Geganters i Grallers), dels propis veïns i de la població
en general.
Volem agrair als participants d’aquest procés el
seu temps, idees i bona disposició així com als
assessors i responsables polítics que han tingut
l’encert de donar al poble l’oportunitat d’exercir la
democràcia de forma directa.
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COM ACONSEGUIR-HO. Per assolir el nostre objectiu hem convidat a participar en les nostres accions al màxim nombre possible
d’entitats, associacions i organitzacions socials de cada lloc del

ts
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Ara és l’hora

Secretariat territorial de Sant Viceç dels Horts x la Independència
Assemblea Nacional Catalana

de la comarca. Aún queda mucho camino por recorrer, pero
iniciativas como la de Biobaix que nació del esfuerzo de la
Asamblea de Parados y que generará ocupación en el municipio, los programas de formación dual que dan la oportunidad
a nuestros jóvenes de iniciarse en el mundo laboral mediante
formación remunerada en empresas y otras iniciativas llevan
a pensar que, sumando esfuerzos entre todos y poco a poco,
seremos capaces de generar oportunidades para todos los vicentinos y vicentinas.
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Guanyar la partida a l’atur
EVOLUCIÓ DE L’ATUR A SVH
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Per primer cop en 10 anys l’atur baixa durant sis mesos seguits i se situa, al mes
de juny, en el 19,7%, la xifra més baixa des del juliol de 2012.
El Govern de Consens destina un total de 250.000€ en ajuts per a la creació
d’ocupació. Es contractaran més de 80 persones en Plans d’Ocupació amb
765.000€ d’aportació per part de l’Ajuntament.

Gràcies,
Sant Vicenç!

Contacta’ns a
svhorts@jerc.cat

Oriol Junqueras i Ernest Maragall, número 2 de la candidatura d’ERC-NECat, van debatre
sobre una nova Europa el passat 5 de maig al Teatre de La Vicentina

@jercsvh

LA FRASE

fb.com/jercsvh

Des que és diputat al Parlament, l’alcalde Oriol Junqueras
ha deixat de cobrar el seu sou de 23.000 euros bruts l’any, que són
destinats a serveis socials. Tampoc cobra per assistir als plens.
LA DADA

w

Junts x Sant Vicenç
Francesc Moragas, 12
08620 Sant Vicenç dels Horts
610 448 351
www.juntsxsantvicenç.cat
junts@juntsxsantvicenc.cat

facebook.com/juntsxsantvicenc

Els Pebrots de Junts x Sant Vicenç

és una publicació de Junts x Sant Vicenç
Edita Fundació Josep Irla.
Si voleu participar en la redacció o confecció d’Els Pebrots
de Junts x Sant Vicenç, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
twitter @JuntsxSVH

Obert els dilluns a partir de les 21 h

ERC va obtenir, a les eleccions
europees del passat 25 de maig,
una folgada victòria a Sant Vicenç
dels Horts i va guanyar a Catalunya
per primer cop des de la Segona
República.

“És perquè som socialistes i republicans que ens hem fet
independentistes, perquè sabem que la independència és la millor
opció”. Ernest Maragall, socialista i eurodiputat d’ERC

Construint el Sant Vicenç del futur

RT

Les actuacions principals realitzades a les regidories a càrrec de Junts x Sant Vicenç fins ara.
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ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA

• La responsabilitat de l’economia municipal ha estat conjunta
amb el regidor d’Hisenda, Miquel Font (CiU).
• Rebaixa del tipus impositiu general de l’IBI
del 0,55% el 2011 al 0,47% al 2014, així com
el d’usos comercials, del 1,1% el 2011 al 0,68%
el 2014. D’un total de 10.657 habitatges, 1.049
paguen menys que el 2013 i 6.136 tenen un
increment inferior a l’1,9%. La pressió fiscal ha
baixat i les subvencions a l’IBI es distribueixen
amb criteris de renda.
• Rebaixa de la taxa d’escombraries al voltant
del 42% des del 2011.
• Retallada de la despesa global en sous de re-
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gidors i càrrecs de confiança.

COMERÇ

• Creació de l’agenda mensual d’activitats socioculturals de les
regidories i de les entitats interessades a publicitar-ho.

• Creació del Tapes i Canyes.

• Creació d’un compte corrent municipal a la
banca ètica.

• Gestió de locals comercials buits.

• Transparència en la contractació pública.

• Gestió del mercat setmanal. Creació d’una taula per el seguiment i
reordenació del Mercat setmanal: Seguretat, Mobilitat i Comerç.

EMPRESA
• Impuls de l’Associació d’Empresaris de Sant Vicenç

• Elaboració d’un cens i projecte de gestió de naus industrials
buides.
• Acreditació de l’Ajuntament com a entitat Emprèn. Contractació
d’un segon tècnic d’emprenedoria.
• Conveni amb SECOT per a l’assessorament de la posada en
marxa i la consolidació de negocis.
• Programa de foment de la creació de Cooperatives i empreses
de caràcter social. Es premiarà les millors iniciatives perquè puguin posar-se en marxa.
• Creació del Concurs d’Idees Emprenedores i Projectes Empresarials i Comercials. Premis dotats amb recursos econòmics i
l’assessorament de SECOT.

• Creació de l’Estiu de Cultura: activitats culturals a l’aire lliure
o dins de sala durant els mesos de juny i juliol.

• Replantejament i impuls de la Firatapes i del Firaestoc.

• Priorització de les petites empreses locals per
contractar serveis, materials i productes, així
com el tercer sector.

• Creació del SIAC (Servei Intgeral d’Atenció Ciutadana) com a motor de tots els processos de
gestió i administració de l’Ajuntament.

• Revitalització cultural de la Festa Major d’Hivern i de la Mostra i enfortiment del teixit participa en l’organització.

• Unificació de la Setmana Santa (cartell únic, programa únic,
pregó d’obertura, etc).

• Recuperació de la Mostra Comercial i Agrícola.

• Publicació de la informació econòmica dels càrrecs municipals.

CULTURA

• Suport a iniciatives de la societat civil.

• Creació de la Fira de Nadal.

• Suport del Festival Internacional de Poesia Horts de Poesia,
creat amb poetes i artistes locals.

• Reducció a 0 de la llicència d’obertura de negocis.

• Remodelació de la festa de la revetlla de Sant Joan. Ara incorpora l’element de la foguera i l’arribada de la flama del Canigó.
Es treballa amb la Colla de Diables.
• Commemoració del 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, i de l’11 de

• Nova eina informàtica per la consulta dels requisits per obtenir una
llicència d’activitats.

setembre, Diada de Catalunya.
• Creació del concurs de fotografia Francesc Siñol i del concurs
Santiago Arizón Curtmetratges (SAC).
• Creació de l’espai d’exposicions temporals al Forn romà, dins
dels cicles ExpoForn, amb exposicions programades anualment.
• Col·laboració estreta amb les entitats històriques del municipi
per a diverses remodelacions.
• Disminució de període de vacances de la Biblioteca Les Voltes. Foment d’activitats infantils.
• Suport a la recuperació de les tradicions i el patrimoni historicocultural del municipi.
• Recuperació i compilació de la Memòria Oral de Sant Vicenç
en DVD, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Locals.
• Ampliació de la nau de lloguer per a la Cofradía de la Buena
Gente.
• Creació de la Taula de Cultura.
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IMATGE I COMUNICACIÓ

• Plens oberts a tothom,
en horari de tarda, i emesos
per la TV i la ràdio local.
• Reestructuració de la revista municipal,
amb publicació trimestral.
• Espais de participació dins de la revista
municipal.
• Treball conjunt amb la UAB per assolir
els índexs de transparència informativa.
• Remodelació del web municipal amb la
col·laboració de la Diputació.
• Presència de l’Ajuntament a les xarxes
socials.

imatges vicentines.
• Suport a la difusió de les activitats de
les entitats socioculturals del municipi.
• Suport a la TV local (subvenció, treball
coordinat, etc) i inversió en maquinari per
a la Ràdio SVH.
• Creació dels PIM: Pla d’Ocupació
d’informadors municipals.
• Foment de la imatge de Sant Vicenç dels
Horts en positiu (falques a la ràdio, calendari amb la imatge de vicentins mediàtics,
entrevistes, col·laboracions, etc.)

• Elaboració d’un calendari anual amb

• Aprovació de la nova ordenança d’ocupació de la via pública.
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ESPORTS
• Increment fins al doble de les ajudes socials a l’esport de base i creació
d’ajuts socials per a la piscina La Blava.

• Gespa artificial al camp de futbol de la Barruana i camp de futbol 5.
• Remodelació del pavelló de Sant Josep.
• Remodelació integral de la Piscina Municipal Montserrat Canals, ara CEM Sant Vicenç dels
Horts.
• Incorporació de desfibriladors externs automàtics (DEA).
• Condicionament de les pistes esportives degradades dels barris i de les zones de petanca.
• Potenciació de cinc rutes (tres pel riu i dues per la muntanya), coordinadament amb el Club
Excursionista, dins del programa de remodelació de la llera i dels accessos al riu.

T
OMPLER

C

IGUALTAT
• Aposta pel Servei Integral d’Atenció a les Dones
(SIAD) i ampliació d’hores del servei d’assessorament
psicològic i jurídic

• Recuperació del responsable del departament d’Igualtat i incorporació d’un assessor extern de 1a acollida de dones.
• Augment de les activitats de sensibilització i promoció de la igualtat:
informació, tallers, actes comemoratius, reconeixemtents, formació...
• Creació de la CaCo (Caminar o Córrer) només per a dones amb més
400 participants el 2014
• Establiment del Dimarts de les Vicentines com a eina de difusió,
informació i formació a les dones.
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POLICIA LOCAL I
PROTECCIÓ CIVIL

• Millora de l’atenció a la ciutadania a les dependències de Can Sala.
• Apropament a la ciutadania: Ampliació dels agents de la unitat de proximitat als barris de Sant Josep, La Guàrdia, Sant Antoni i Vila Vella, i reunions periòdiques amb AAVV i comunitats de propietaris.
• Dignificació i reconeixement de la tasca de la Policia Local: Diada de la
Policia Local, portes obertes a les Dependències Municipals de la Policia
Local i participació a la Mostra Comercial i Agrícola.
• Ensenyament de defensa personal dirigit a dones víctimes de violència
de gènere i a noies d’institut.

• Commemoració del Dia de l’Orgull LGBT a Sant Vicenç dels Horts

• Foment del treball transversal amb els Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts i comarcals.

• Promoció de diferents pràctiques esportives com l’atletisme, balls de saló, korfbal, hoquei
patins, etc.

• Ampliació dels tallers de prevenció de les relacions abusives a les
escoles i instituts.

• Creació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i suport material pel
desenvolupament de les seves tasques (vehicles, ubicació, equipament).

• Foment de Sant Vicenç com a ciutat esportiva, amb l’organització d’esdeveniments nacionals
(Open Natura BTT, Rècord Solidari) i exportant esportistes vicentins més enllà de la comarca.

• Remodelació i actualització del protocol del circuit de violència
masclista amb la participació de tots els agents implicats.

• Millora del les condicions de col·laboració amb els voluntaris d’ADF “Puig
Vicenç”.

• Creació i dinamització de la Taula d’Esports.

• Revitalització i modernització del Consell d’Igualtat.

• Eliminació de l’Institut Municipal d’Esports com a organisme superflu i incorporació de la
política esportiva dins de l’àmbit de gestió administrativa de l’Ajuntament.
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OCUPACIÓ

• Noves eines informàtiques per a la gestió
de la Borsa de Treball,
les ofertes de feina i els currículums,
al servei de les empreses i els aturats.
• Plans Locals d’Ocupació amb recursos propis (765.000€).
• Ajuts a les empreses i comerços per
la contractació d’aturats de Sant Vicenç dels Horts i subvencions pel pagament de la quota d’autònoms durant
el 1r any.
• Creació d’un pla de dinamització de
la Borsa de Treball amb tallers específics per als col·lectius de més difícil
inserció laboral: tallers culturals (amb
la regidoria de Cultura), competències
transversals i professionals, organització de trobades entre empresaris i

aturats, etc.
• Creació del taller Tast d’Oficis amb
els Salesians per donar sortida als
joves sense el graduat d’ESO que no
poden fer el PQPI. Col·laboració amb el
Col·lectiu de Cultura Popular en el Projecte Kausay, adreçat a joves en risc
d’exclusió social.
• Adaptació de la formació a la realitat del teixit productiu vicentí, amb la
introducció de noves matèries formatives (SAP, carretoners, atenció sociosanitària, etc).
• Creació del Consell Econòmic i Social per l’Ocupació, amb la regidoria de
Participació (ICV-EUiA). Signatura de
l’Acord Social amb entitats vicentines
i organitzacions polítiques.

