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MÉS CARA I SENSE
AUGMENTAR PLACES: AIXÍ
VOLEN FER LA NOVA ESCOLA BRESSOL
Miguel Comino es nega a atendre la petició
de diàleg de més de 645 veïns i veïnes i insisteix en descartar el projecte
d’escola bressol treballat en l’anterior mandat. Prefereix gastar més temps i diners
en una escola bressol que naixerà amb mancances per un càlcul purament partidista.

LA FRASE

“Atrevir-se és perdre l’equilibri momentàniament; no atrevir-se és perdre’s a un mateix”
Søren Kierkegaard. Filòsof i teòleg danès (1813-1855)

Una escuela infantil
Trasladar la escuela El Petit Mamut es una necesidad urgente. En el anterior mandato el
gobierno de Junts x Sant Vicenç y SVH Sí Puede terminó un anteproyecto pensado para
cubrir las necesidades presentes y futuras de todo Sant Vicenç. Se diseñó una nueva
escuela infantil espaciosa, que ganaría plazas públicas, construida a una sola planta y
accesible a pie y en coche.
El actual equipo de gobierno PSOE-Cs se niega a continuar
este proyecto y quiere hacer la futura guardería en Ca la
Manela, una propiedad más pequeña. Este emplazamiento
obligaría a construir el edificio a dos plantas y no permitiría
ampliar las plazas actuales de El Petit Mamut. Además, al
estar ubicado en plena zona peatonal, presentaría graves
En septiembre presentamos,
problemas de movilidad para las personas que se
junto con Sant Vicenç en Comú
desplazaran desde barrios alejados.
- Podem, más de 600 firmas para que
el equipo de gobierno se replanteara la
decisión y se abriera a consensuarla con
familias, entidades y grupos políticos. Pero
el derribo de la antigua Ca la Manela
ha seguido adelante sin ningún tipo de
diálogo.
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que nacerá pequeña
Mentiras para justificar la decisión
Para intentar argumentar la decisión, el alcalde Comino y su gobierno se han ido inventando falsedades que
hemos podido desmontar una por una:
PSC: “Nosotros nos presentamos a las elecciones con un proyecto donde decíamos que si
ganábamos, haríamos la guardería en Ca la Manela”
Hemos consultado la documentación accesible del programa electoral socialista y no hay ni
rastro de esta propuesta.
PSC: “El anterior proyecto requería más tiempo de tramitación”
Se requiere solo una modificación del PERI que se puede hacer en paralelo a la elaboración
del proyecto constructivo. Lo que seguro que ha comportado más tiempo ha sido aparcar
un proyecto para empezar otro desde cero.
PSC: “No hacen falta más plazas públicas”
Hay un estudio de 2014 que fija en 206 las plazas públicas de escuela infantil que
necesitaría Sant Vicenç dels Horts. Ahora hay 115. Además, ahora tanto el gobierno de la
Generalitat como el del Estado están apostando por la educación infantil.
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Les nostres propostes per lluitar
contra les conseqüències de la
COVID-19 des de l’Ajuntament

Propostes d’ajut a nivell municipal en l’actual context de
tancament de bars, restaurants i centres d’estètica
La segona onada de la pandèmia ha deixat palesa la insuficiència del Pla de rescat aprovat per
l’Ajuntament el mes de maig. Per això, hem presentat al govern noves propostes. Moltes d’elles ja
les havíem posat sobre la taula, però aquest cop hem presentat exemples d’ajuntaments que ja les
estan implementant.

Pla de rescat econòmic i social per fer front a les
conseqüències de la COVID-19

1. Campanya d’impuls del consum

T’expliquem les propostes que vam fer arribar al govern municipal el mes de maig per compensar
les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19, així com la resposta que vam obtenir:
1. Deixar sense efecte l’increment

2. Suspensió del tribut metropolità

de l’1,6% de l’IBI residencial aprovat
pel 2020

mentre no s’acompleixin els
compromisos de l’AMB

REBUTJAT
3. Creació d’una tarifa plana
mensual per al pagament dels
impostos municipals

REBUTJAT
5. Ampliació del Servei d’Atenció

REBUTJAT
4. Nous plans d’ocupació amb
recursos propis que facilitin la
inserció laboral

REBUTJAT
6. Exempció de la taxa de recollida

Domiciliària per tal de reduir al
màxim la llista d’espera

de residus per als comerços fins
desembre del 2020

REBUTJAT

REBUTJAT

7. Inclusió als ajuts al comerç de

8. Creació d’ajuts als lloguers i

noves despeses subvencionables
com EPIS, mampares, etc.

rèntings d’autònoms i PIMEs durant
l’estat d’alarma

ACCEPTAT

REBUTJAT

9. Ampliació dels ajuts a la

10. Campanya d’estímul del consum

contractació de personal per a
empreses vicentines

local en forma de vals de compra

REBUTJAT

REBUTJAT

local amb vals de descomptes o
targetes moneder

PENDENT DE
RESPOSTA CONCRETA
3. Reducció de la taxa
d’escombraries per al comerç de
cara a l’any 2021

REBUTJAT

2. Ajuts al pagament del lloguer de
locals comercials

ACCEPTAT
4. Manteniment de la derogació
de la taxa de terrasses de bars i
restaurants per al 2021

ACCEPTAT

5. Servei d’assessorament al sector
de la restauració per adaptar la seva
activitat

REBUTJAT

AMB LA QUE ESTÀ CAIENT,
MÉS TRAVES AL COMERÇ VICENTÍ
En aquests moments de crisi sanitària i econòmica, recolzar el comerç i el teixit económic local és vital. Tots
coneixem comerços que han tancat i volem que els que resisteixen continuïn oberts. Per això, des de Junts
x Sant Vicenç hem proposat diverses vegades que l’Ajuntament engegui una campanya per promoure el
consum local amb vals o targetes moneder.
L’equip de govern ha creat un sistema similar però de moment, només obliga a utilitzar-lo als propis
comerciants per rebre part dels ajuts que se’ls concedeix. És a dir, si un comerç fa una rampa al seu local
i demana un ajut per recuperar part de la inversió, l’Ajuntament li dona la meitat de l’ajut a través d’una
aplicació que l’obliga a gastar-se aquests diners a un altre comerç.
El concepte pot estar bé, però a la pràctica és un desastre, perquè el comerciant no pot recuperar la
inversió feta i es veu obligat a fer una despesa que potser no necessita pel seu negoci. Si quan necessites
cebes et donen patates, mal favor.

IMPROVISAR, IMPONER,
IGNORAR
Con el tiempo han cambiado algunas caras, pero la política de este gobierno es la misma que practicaba
Amparo Piqueras: el autoritarismo, la negación al diálogo y un afán por hacer las cosas de cara a la galería, sin
una línea clara de hacia dónde ir y por qué. Ésto ha hecho que sólo en el primer año de gobierno los socialistas
ya acumulen varios frentes abiertos con la ciudadanía. Conflictos que se podrían evitar con un estilo de
gobernar diferente.

SANT VICENÇ NECESSITA
HABITATGE A PREUS
ASSEQUIBLES
Ca la Manela, a Vila Vella, va ser un dels emplaçaments escollits per l’anterior equip de govern de Junts
x Sant Vicenç i SVH Sí Puede per desenvolupar-hi habitatge públic de lloguer. No va ser l’únic. Entre els
plans de l’anterior govern hi havia vuit espais on fer créixer l’oferta d’habitatge disponible, i en particular
l’habitatge protegit i l’habitatge públic en règim de lloguer.
Zona de l’antiga SICOSA
Lliures

15

HPO - Lloguer Públic

6

CALLE COMERÇ
Han cortado la calle Barcelona, entre Pas del Llop y Àngel Guimerà, sin
asegurar una alternativa viable. La calle Comerç es demasiado estrecha
y no está debidamente urbanizada. ¿Solución? Una vez cortada la calle
Barcelona, derriban una finca municipal para, a la larga, ampliar la calle
Comerç.
Resultado: dos calles bloqueadas y largas colas de vehículos para salir
a la carretera. Estamos de acuerdo con la peatonalización de algunas
calles, pero han empezado la casa por el tejado, sin informar a los vecinos
y evidentemente ignorando las protestas.

Can Bofarull

TOTAL

21

Les Fallulles

Lliures

0

HPO - Lloguer Públic

36

TOTAL

36

MERCADO SEMANAL

El gobierno anterior, para resolver la cuestión, preparó un cambio de
emplazamiento cerca de la Vailet. El gobierno actual rechaza esta
actuación y vuelve a poner a los vecinos en pie de guerra.

Sant
Josep

Otra chapuza. El corte del tráfico en estas calles ya estaba previsto,
pero se ha aplicado de golpe. Y sin medidas de dinamización que
animen el comercio de la zona y inviten a la gente a pasear.
Más de 20 comerciantes han presentado quejas al Ayuntamiento pidiendo
que se replantee. Por cierto, la cámara del inicio de la calle todavía no
tiene capacidad sancionadora.

Can
Ros

HPO - Lloguer Públic

300 - 350

TOTAL

600 - 700

El
Serral
Illa Vila Vella
c/. Barcelona, Mossèn Duran i pl. Vila

El
Turó
La Guàrdia

Vila
Vella

La
Vinyala
Can Costa
Poble

c/. Martorell | c/. Lucena

Can
Sàbat

Nou

Lliures

24

HPO - Lloguer Públic

10

TOTAL

34

Urbanització sector SV192

CORTE DE LAS CALLES MOSSÈN JOSEP DURAN Y NOU

300 - 350

Camí de la font de Sant Josep (joves)

Font del
Llargarut

Hace muchos años que el mercado de los jueves está en una ubicación
provisional. Impide el acceso de los vecinos a sus parkings y genera
muchas molestias en el entorno. Incluso el Síndic de Greuges se pronunció.

Lliures

Lliures

26

HPO - Lloguer Públic

11

TOTAL

37

TOTALS
Lliures

425-475

HPO
Lloguer Públic

411-461

TOTAL 836-936
Sant Roc

Sant Antoni
Avinguda Montserrat

c/. Llimona | Avda. Mas Picó

Lliures

0

Lliures

30

Lliures

30

HPO - Lloguer Públic

24

HPO - Lloguer Públic

12

HPO - Lloguer Públic

12

TOTAL

24

TOTAL

42

TOTAL

42

Tot plegat, sense abandonar la idea que el municipi no pot créixer sense límits a costa de, per exemple, la
zona agrícola. Defensem un creixement aprofitant els espais existents en la trama urbana. L’equip de govern
actual PSOE-Cs hauria d’explicar com pensa donar resposta a aquesta necessitat i quin és el seu model.

Ara més que mai ens cal ser comunitat
El batec de Sant Vicenç és diferent
des que vivim en situació de
pandèmia. Les raons sanitàries han
imposat unes rutines i maneres de fer
que han estroncat la possibilitat de
viure, plena i despreocupadament,
la rica vida social i associativa que
Maite Aymerich
tenim. Enyorem sortir al carrer i poder
saludar tothom de ben a prop, ens enyorem socialment i això
també ens fa sentir poble.
La COVID-19 ens posa a prova a cadascun de nosaltres i
també col·lectivament. Tenim la responsabilitat de pensar
en els altres en tots els actes quotidians que fem i no
només per qüestions de seguretat, sinó per solidaritat i per
compromís social. Hi ha moltes persones que han perdut la
feina, que han hagut d’abaixar la persiana dels seus negocis,
que pateixen per arribar a final de mes i que no poden mirar
el futur amb confiança.

per
SANT VICENÇ

Ara més que mai ens cal ser comunitat. Ara
més que mai convé que l’acció de tots nosaltres
reconecti amb l’orgull vicentí que va aixecar
barris, va reclamar serveis i va aconseguir drets
democràtics. L’orgull vicentí que acull noves
famílies i nous vicentins i vicentines que fan del
nostre un poble on val la pena viure-hi.
Necessitem recuperar el valor de cuidar-nos,
donar-nos un cop de mà, escoltar-nos. Les
xarxes solidàries, les iniciatives veïnals, els
amics i amigues que fan pinya ens mostren
el camí. Només així, evitarem que s’imposin en
la nostra cultura, economia, treball i relacions
socials una manera de fer que ens allunyi els uns
dels altres. És el moment de posar les persones
al centre. Tenim un repte i estic convençuda que
serem capaços d’assolir-lo.

També hi ha moltes famílies que senten la buidor de qui
els ha deixat després de lluitar per superar el coronavirus.

Nou s ac a Can Comamala

LA DADA

Dels 50.000€ pressupostats per ajudar les famílies vicentines que no van cobrar els ERTO
puntualment, només s’han acabat pagant 8.720€. S’han rebutjat 36 sol·licituds.

Junts x Sant Vicenç
c/. Barcelona, 20 - 08620 Sant Vicenç dels Horts
623 048 652
www.juntsxsantvicenc.cat
junts@juntsxsantvicenc.cat
bit.ly/whatsapp-juntsxsvh
bit.ly/telegram-juntsxsvh

Els pebrots de
Junts x Sant Vicenç

és una publicació de Junts x Sant Vicenç
twitter @JuntsxSVH

Si voleu participar en la redacció o confecció
d’Els Pebrots de Junts x Sant Vicenç,
facebook.com/JuntsxSVH
poseu-vos en contacte amb nosaltres.

instagram @JuntsxSVH

