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� L’Àrea de Transparència engloba dues
regidories: la de Comunicació i la de 
Participació.

� L’Àrea de Transparència és transversal a tot
l’Ajuntament, és a dir, afecte a totes les l’Ajuntament, és a dir, afecte a totes les 
regidories.

� Sense una bona comunicació no és possible
la participació, que depèn sobretot de 
voluntat política. 

� Participar també és estar ben informat.



� Aposta per la comunicació de proximitat i de Aposta per la comunicació de proximitat i de Aposta per la comunicació de proximitat i de Aposta per la comunicació de proximitat i de 
servei servei servei servei 

◦ Més quantitat & qualitat a les xarxes socials
Any      Any      Any      Any      

2019201920192019
266 posts en 6 mesos266 posts en 6 mesos266 posts en 6 mesos266 posts en 6 mesos

(1 gen(1 gen(1 gen(1 gen –––– 30 juny)30 juny)30 juny)30 juny)
391 posts en391 posts en391 posts en391 posts en 5 mesos5 mesos5 mesos5 mesos
(1 (1 (1 (1 juljuljuljul –––– 1 desembre)1 desembre)1 desembre)1 desembre)

+ 47%+ 47%+ 47%+ 47%

◦ Augment molt notable de seguidors

2019201920192019 (1 gen(1 gen(1 gen(1 gen –––– 30 juny)30 juny)30 juny)30 juny) (1 (1 (1 (1 juljuljuljul –––– 1 desembre)1 desembre)1 desembre)1 desembre)

FinalsFinalsFinalsFinals juliol ‘19juliol ‘19juliol ‘19juliol ‘19 2 des.2 des.2 des.2 des. ‘19‘19‘19‘19 EvolucióEvolucióEvolucióEvolució

5.888 5.996 +108 (1,83%)

2.228 2.321 +93 (4,17%)

753 954 +201 (26,7%)

40 51 +11 (27,5%)

45 49 +4 (8,88%)



� Revisió dels canals de comunicació per Revisió dels canals de comunicació per Revisió dels canals de comunicació per Revisió dels canals de comunicació per 
millorar l’atenció i el temps de respostamillorar l’atenció i el temps de respostamillorar l’atenció i el temps de respostamillorar l’atenció i el temps de resposta

◦ Es detecten fins a 5 canals d’entrada, consultes 
duplicades, circuits interns poc definits, demora en duplicades, circuits interns poc definits, demora en 
la resposta.

◦ Reduïm els canals i potenciem la instància oficial i 
el formulari web per a una gestió més eficaç de les 
consultes i peticions.



� Recuperem l’ENSENSENSENS com a revista del poble conjuntment amb la 
Regidoria de Cultura i informem de l’acció de govern amb el 

butlletí ‘Sant Pol t’informaSant Pol t’informaSant Pol t’informaSant Pol t’informa’



� Nova licitació del servei de producció Nova licitació del servei de producció Nova licitació del servei de producció Nova licitació del servei de producció 
radiofònica per donar un impuls a Ràdio Sant radiofònica per donar un impuls a Ràdio Sant radiofònica per donar un impuls a Ràdio Sant radiofònica per donar un impuls a Ràdio Sant 
Pol Pol Pol Pol 

◦ Més presència de l’emissora ◦ Més presència de l’emissora 
a peu de carrer.
◦ Emissió dels plens en directe.
◦ Més participació de les entitats.
◦ Augment dels continguts 

informatius.



� Posem fil a l’agulla a la transparència de Posem fil a l’agulla a la transparència de Posem fil a l’agulla a la transparència de Posem fil a l’agulla a la transparència de 
l’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntament

◦ Actualment tenim un aprovat just en transparència 
segons el Mapa Infoparticipa.

◦ Ens proposem arribar a un 90% de compliment en la 
propera revisió d’aquest certificador de 
transparència municipal.



� Transparència en la gestió municipalTransparència en la gestió municipalTransparència en la gestió municipalTransparència en la gestió municipal

◦ Entrevistes amb tots els veïns i veïnes que ho 
sol·liciten.

◦ Publicació dels sous i retribucions de tots els ◦ Publicació dels sous i retribucions de tots els 
càrrecs electes.

◦ Publicació de l’agenda de 
l’Alcalde al web municipal.



� Retransmissió en directe dels Plens Retransmissió en directe dels Plens Retransmissió en directe dels Plens Retransmissió en directe dels Plens 
municipals via municipals via municipals via municipals via FacebookFacebookFacebookFacebook....

� Publicació dels Plens íntegrament a Publicació dels Plens íntegrament a Publicació dels Plens íntegrament a Publicació dels Plens íntegrament a YoutubeYoutubeYoutubeYoutube....



� Actualització i manteniment del 
Portal de TransparènciaPortal de TransparènciaPortal de TransparènciaPortal de Transparència



� Impulsem la Participació popularImpulsem la Participació popularImpulsem la Participació popularImpulsem la Participació popular

◦ Redacció d’una primera proposta de Reglament de 
Participació on es proposen òrgans i processos de 
participació  A debat el 2020.participació  A debat el 2020.

◦ Previsió de posar en marxa un procés de Pressupost 
Participatiu durant el 2020.





� Explicació del model de policia localExplicació del model de policia localExplicació del model de policia localExplicació del model de policia local

◦ Viure amb seguretat és un dret

◦ La seguretat es garanteix a partir de la prevenció i la 
proactivitat tolerància zero amb les discriminacions, 
proximitat (pedagògica, consellera...) i comunitat 
(participació).(participació).

◦ Hi ha diferents tipus de seguretat: la seguretat humana 
(benestar), la seguretat ciutadana (drets i llibertats) i la 
seguretat pública (convivència)

◦ Els treballadors de la seguretat són un aliat del poble 
perquè són part del mateix poble



� Període de coneixençaPeríode de coneixençaPeríode de coneixençaPeríode de coneixença

◦ Protocols d’actuació de la policia
◦ Coordinació interna
◦ Funcionament intern amb altres departaments◦ Funcionament intern amb altres departaments
◦ Les persones: entrevistes

Resultat: hi ha certes mancances però també virtuts. 

A partir del coneixement és quan podem proposar 
canvis i millores. 



� A nivell humà: nou coordinador i nous agents

◦ Nova coordinació de la policia local ajustada a la 
nova filosofia de proximitat, comunitat i 
proactivitat.proactivitat.

◦ Convocatòria de cinc places d’agent via concurs-
oposició. 



� Primeres actuacions per millorar la mobilitat i Primeres actuacions per millorar la mobilitat i Primeres actuacions per millorar la mobilitat i Primeres actuacions per millorar la mobilitat i 
la seguretatla seguretatla seguretatla seguretat

◦ Priorització invertida des del Carrer Consultat de 
Mar fins al carrer Sant Pau
◦ Estudi de dades de sancions  reducció de les ◦ Estudi de dades de sancions  reducció de les 

quanties
◦ Fomentar la cohesió i la confiança amb la plantilla
◦ Fase d’estudi i redacció del Pla Director de 

l’Actuació de la Policia Local
◦ La participació en la seguretat  A la Junta? Nou 

Consell?



� Properes actuacionsProperes actuacionsProperes actuacionsProperes actuacions
◦ Inclusió dels nous agents: coneixença del poble, 

formació professional.

◦ Rebaixa de sancions

◦ Redacció i aprovació del Pla Director de l’Actuació 
de la Policia Local de Sant Pol de Mar

◦ Proposar la participació en la Seguretat





� Actius Actius Actius Actius 
◦ Biblioteca
◦ Arxiu municipal
◦ Entitats i Associacions

� Accions Accions Accions Accions 
◦ Reorganitzar els espais municipals
◦ Reprogramar les activitats culturals amb visió de 

conjunt
◦ Reactivar el consell municipal de cultura



� Tendim cap a un nou modelTendim cap a un nou modelTendim cap a un nou modelTendim cap a un nou model

◦ Suport al comerç i indústries locals
◦ Singularització de les activitats



� Tenir en compte la perspectiva de gènere en Tenir en compte la perspectiva de gènere en Tenir en compte la perspectiva de gènere en Tenir en compte la perspectiva de gènere en 
tots els àmbits municipalstots els àmbits municipalstots els àmbits municipalstots els àmbits municipals

◦ Formació
◦ Educació◦ Educació
◦ Prevenció





� Gestió del pressupostGestió del pressupostGestió del pressupostGestió del pressupost

◦ Liquidació pressupost 2018
◦ Liquidació 2019
◦ Pla econòmic – financer (estabilitat 2019-2020)
◦ Pressupost 2020◦ Pressupost 2020



� Gestió interna del serveis municipalsGestió interna del serveis municipalsGestió interna del serveis municipalsGestió interna del serveis municipals

◦ Iniciat procés de recollida d’informació de les 
actuacions 2019
◦ Inici informe proposta reestructuració equipaments 

i serveis.i serveis.





1.-S’ha dut a terme una Campanya de xipatge i cens de 
gossos

� Com?  a través de l’informador ambiental adscrit a Mediambient,  
comprovant si els gossos estan xipats i censats a l’Ajuntament

� La correcta identificació de l’animal es una eina fonamental per � La correcta identificació de l’animal es una eina fonamental per 
fomentar una tinença responsable, evitar les pèrdues i combatre 
l’abandonammet

� Microxip, la xapa identificativa i el cens municipal, son obligatoris a 
tot Espanya



2.- S’ha revisat l’ Ordenança Municipal sobre tinença, protecció i 
control dels animals domèstics (gossos, gats i fures). 

Farem una audiència pública i obertura de procés participatiu al mes 
de gener

3.- Increments d’ inspeccions de sanitat locals de restauració3.- Increments d’ inspeccions de sanitat locals de restauració
juntament amb diputació i l’ obertura d’expedient sancionador, si 
s’escau

Orientant cap a l’educacio sanitaria, amb la fi de proteccio de la salut
dels usuaris

4.- S’ha iniciat redacció de l’ Ordenança de platges



5.-Conveni de delegació de competències al Consell
Comarcal del Maresme en materia de recollida, 
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats

24h al dia

361 dies a l’any

educació, promocio , estimul de les adopcions, campanyes ce 
sensibilitzacio

servei veterinari



6.- Increment del numero d’ esterilitzacions de gats per control 
de les colònies de gats ferals, 

Organització i reforç de voluntaris mitjançant la coordinadora. 

S’ha adquirit una gàbia per reforçar el treball de les colònies

7.- S’ha assumit intervencions de gats ferals atropellats a la 7.- S’ha assumit intervencions de gats ferals atropellats a la 
via publica i enveritats a la colonia de Roques Blanques



� Promoció de la salut

8.-Campanya per promoure els hàbits saludables a l’ 
institut

Estimulant el consum de fruita de temporada en l’esmorzar coincidint
amb un taller d’esmorzar saludable a l’alumnat de 1 er ESO.amb un taller d’esmorzar saludable a l’alumnat de 1 er ESO.

Aportacio de fruita fresca de temporada i de proximitat durant 4 dilluns
seguents a la xerrada coincidint amb l’hora del pati

9.-Adhesió a la Campanya per evitar que els joves s’iniciin
en l’hàbit tabaquic promoguda per la Generalitat i 
protegonitzat per en Ricky Rubio



10.-Xerrades i tallers per l’educació per la salut, sobre 
diferents ambits: 

educació afectivo-sexual, 
alimenticio saludable, 
competencia personal, 
pantalles i xarxes socials

d’acord amb la Diputacio i amb Escola St Pau i l’Institut de St Pol

11.-Campanya de donacio de sang,. 
participació dels alumnes de 4 rt ESO Servei comunitari, que va incloure una 
visita al Banc de Sang i de Teixits

12.-Sessions explicatives de com utilitzar elas elements
esportius al municipi



� 1.- S’ha estudiat ampliar el servei de salvament i socorrisme
a les platges, així com senyalització i altres necessitats
com paperes i arees de recollida selectiva

� 2.-S’ha tornat a sol·licitar el distintiu de qualitat Bandera Bandera Bandera Bandera 
BlavaBlavaBlavaBlava

� Ens hem plantejar sol.licitar el certificat Q de Qualitat i ISO certificat Q de Qualitat i ISO certificat Q de Qualitat i ISO certificat Q de Qualitat i ISO 

13009130091300913009 (previst pel 2020)



.3-Gestio platja de les Barques
Uns antecedents:

� La zona d’avarada de la platja de les barques esta situada en una zona de 
domini públic terrestre.

� Durant l’estiu s’inclou en el pla d’usos de temporada (del 15 d’abril al 15 
d’octubre. d’octubre. 

� A l’hivern, no disposa de cap autorització  Fora d’aquestes dates, aquesta
zona no pot ser ocupada per cap embarcació

. 



� Que hem fet?
◦ A l’octubre  es van traslladar a la pista totes les barques que havien 

presentat sol·licitud i complien requisits

◦ S’han marcat  les barques que s’han de retirar. S’aixecar acta. Es donara
15 dies perquè se les enduguin. Si no , s’iniciarà els tràmits de 
desballastament

� Que queda per fer:
◦ Trasllat de les embarcacions que van davant de la pista polisesportiva, 

degut a que no s’ha sol.lucionat el problema amb el cabrestant

◦ Trasllat dels patins. Pendent de l'estructura a instal·lar davant de la pista 
(manca últim pressupost)



1.Procés d’estabilització de la plantilla, i s’ ha creat la figura 
de la coordinadora
 Major num de visites a domicili

 Major num de coordinacions amb entitats per fer diagnòstic de la situacio i possibles
projectes compartís

 S’ha fet el diagnòstic per engegar nous projectes de caire social al municipi

 Coordinacions fetes amb : casal d’avis, Biblioteca, Càrites Sant Pol, CSMA, CSMIJ,  Coordinacions fetes amb : casal d’avis, Biblioteca, Càrites Sant Pol, CSMA, CSMIJ, 
Creu Roja, TS del CAP, Ca l’Arturo...a part de les que fem amb l'institut i l’escola

 S’estabilitza una T.S que ve un dia a la setmana per fer únicament Llei de 
dependència. 

actualitzacio de casos endarrerits ( 12 casos )

revisions dels casos per valorar si la dependència havia augmentat

S’ha treballat en total 39 casos

 Recurs Psicologia: Ens hem annexat al recurs del Consell Comarcal que ha ofet una 
tecnica psicòloga per poder atendre casos de dol, relacions socials conflictives..



2. Es posa en marxa el Projecte de Reforç Escolar i 
Habilitats (SIE)

Enguany es realitza a l’edifici de les antigues escoles.

El projecte es realitza juntament amb Carites de Sant Pol i hi 
participa l’Institut de Sant Pol i L’escola Sant Pau de manera 
coordinada amb els serveis socials, els quals valoren els infants
que hi participaran i en fa seguiment



3.-El.laboracio del Reglament d’ adjudicació i gestió de funcionament
intern dels recurs: Pisos d’ Allotjament Temporal en Situació d’ 
Exclusió Social

Projecte pioner a la comarca

Cobreix necessitats basiques

Técnica de perfil educadora social per l’ acompanyament

Criteris d’adjudicacio segons: 

situacio económica

Situacio social

Situacio de necessitat d’habitage

4.-Recuperacio dels Pisos de Can Figueres.
Possibilitat de vinculacio amb SS donat que la realitat actual, es que creix el 
nombre d’usuaris a SS per tema d’habitage, ja sigui per risc de desnonament, 
manca d’habitatge digne real, imposibilitat de pagament de despeses….



4.-SAD, Servei d’ atenció a domicili
Modificació de l’addenda econòmica del 2020, augmentant el 
pressupost del conveni de delegació de competències

Increment d’hores respecte l’any 2019, donat l’increment de solicituts
de valoració de la llei de la dependència, que a l’any 2020 suposara un 
major grau de resolucions i per tant de tenir dret al recurs de suport del 
SAD



5.-PADAH, Programa d’ atenció a domicili en el 
moment de l’alta hospitalaria.

Aprovarem (mes de gener) un nou conveni ambAprovarem (mes de gener) un nou conveni amb
l’Hospital de Calella per fer efectiu l’acompanyament
al domicili en les persones que surten d’un ingrés
hospitalari en situació de vulnerabilitat



6.-S’ha augmentat el Banc de recursos Tècnics,

7.-S’ha comprat mes material per el Taller de la Memòria

Gent gran
-Ens hem reunit amb La Marea pensionista en diverses ocasions per -Ens hem reunit amb La Marea pensionista en diverses ocasions per 

trobar solucions a les demandes d’ajuts al transportç

-Ens hem replantejat les sortides per dinamitzacio de la gent gran, per 
fer-les mes assequibles i a l’abast de tothom.





A l’Àreal’Àreal’Àreal’Àrea dededede territoriterritoriterritoriterritori, que engloba les regidoriesregidoriesregidoriesregidories d’Urbanismed’Urbanismed’Urbanismed’Urbanisme,,,, medimedimedimedi ambientambientambientambient,,,,
platgesplatgesplatgesplatges iiii habitatgehabitatgehabitatgehabitatge hem treballat aquests 6 mesos des de tres perspectives:

� 1. ConèixerConèixerConèixerConèixer elselselsels diferentsdiferentsdiferentsdiferents contractes contractes contractes contractes externalitzatsexternalitzatsexternalitzatsexternalitzats i  i  i  i  serveisserveisserveisserveis que es prestenque es prestenque es prestenque es presten:  
des del manteniment de zones verdes i ajardinades, control de plagues, 
neteja de platges, podat arbart viari, recollida selectiva de residus (porta a 
porta), deixalleria…..per valorar com podem millorar-los i poder fer un 
seguiment més exhaustiu i eficient.

• CampanyesCampanyesCampanyesCampanyes informativesinformativesinformativesinformatives per per per per millorarmillorarmillorarmillorar entre entre entre entre totstotstotstots el % de el % de el % de el % de recollidarecollidarecollidarecollida selectiva selectiva selectiva selectiva 
de de de de residusresidusresidusresidus ((((actualmentactualmentactualmentactualment mésmésmésmés d’und’und’und’un 60%): 60%): 60%): 60%): sobretotsobretotsobretotsobretot de la franja de de la franja de de la franja de de la franja de rebuigrebuigrebuigrebuig....

• Abordar la deficitària gestió de la deixalleriadeixalleriadeixalleriadeixalleria

1. :



� Promovent la transició versversversvers consumsconsumsconsumsconsums energèticsenergèticsenergèticsenergètics mésmésmésmés sostenibles:sostenibles:sostenibles:sostenibles:
per exemple aprovant el projecte de canvi de lluminàries de 

l’enllumenat públic a LEDS de forma gradual.

� Promovent la la la la il·luminacióil·luminacióil·luminacióil·luminació ambambambamb sistemessistemessistemessistemes mésmésmésmés sostenibles de sostenibles de sostenibles de sostenibles de 
zoneszoneszoneszones verdes verdes verdes verdes consideradesconsideradesconsideradesconsiderades pocpocpocpoc seguresseguresseguressegures: parc dels Gegants, el zoneszoneszoneszones verdes verdes verdes verdes consideradesconsideradesconsideradesconsiderades pocpocpocpoc seguresseguresseguressegures: parc dels Gegants, el 
Mirador, camí del cementiri…

� Millorant l’accessibilitatl’accessibilitatl’accessibilitatl’accessibilitat alsalsalsals equipamentsequipamentsequipamentsequipaments municipalsmunicipalsmunicipalsmunicipals i i i i d’algunesd’algunesd’algunesd’algunes

voreresvoreresvoreresvoreres del del del del nuclinuclinuclinucli anticanticanticantic per a persones de mobilitat reduïda.



� 2. 2. 2. 2. TreballarTreballarTreballarTreballar en la en la en la en la línialínialínialínia del del del del quèquèquèquè ensensensens agradariaagradariaagradariaagradaria haverhaverhaverhaver
trobattrobattrobattrobat al incorporaral incorporaral incorporaral incorporar----nos nos nos nos comcomcomcom a a a a nounounounou equipequipequipequip de de de de governgoverngoverngovern::::

� Pla Especial de protecció d’edificis catalogats.Pla Especial de protecció d’edificis catalogats.Pla Especial de protecció d’edificis catalogats.Pla Especial de protecció d’edificis catalogats.

Pla especial de protecció de l’arbrat.Pla especial de protecció de l’arbrat.Pla especial de protecció de l’arbrat.Pla especial de protecció de l’arbrat.� Pla especial de protecció de l’arbrat.Pla especial de protecció de l’arbrat.Pla especial de protecció de l’arbrat.Pla especial de protecció de l’arbrat.

� nova ordenança municipal que reguli la ordenança municipal que reguli la ordenança municipal que reguli la ordenança municipal que reguli la tal·latal·latal·latal·la d’arbresd’arbresd’arbresd’arbres

� Impulsant de nou instruments de participació com són 
la Junta de Patrimoni o el Consell de Medi AmbientJunta de Patrimoni o el Consell de Medi AmbientJunta de Patrimoni o el Consell de Medi AmbientJunta de Patrimoni o el Consell de Medi Ambient



3333.... IniciantIniciantIniciantIniciant elelelel treballtreballtreballtreball desdesdesdes deldeldeldel nostrenostrenostrenostre modelmodelmodelmodel dededede
poblepoblepoblepoble::::
- equilibrat
- compacte
- socialment cohesionat
- que moderi i racionalitzi el consum de sòl,- que moderi i racionalitzi el consum de sòl,
- que protegeixi les àrees no urbanitzables,
- que aposti per la reducció significativa del

consum d’energia,
- que aposti per l’eficiència energètica
- que aposti per la reducció progressiva de

residus.



� Promovent la conservació del nostre paisatge urbà mitjançant lalalala
lluitalluitalluitalluita contracontracontracontra lalalala instal·lacióinstal·lacióinstal·lacióinstal·lació dededede gransgransgransgrans antenesantenesantenesantenes dededede telecomunicacionstelecomunicacionstelecomunicacionstelecomunicacions alalalal
nuclinuclinuclinucli urbàurbàurbàurbà....

� Analitzant la realitat de l’habitatgel’habitatgel’habitatgel’habitatge per iniciar la recuperació
d’entrada dels habitatges de titularitat municipal cedits a entitats.

� Impulsant el projecte de construcció d’un nounounounou edificiedificiedificiedifici d’institutd’institutd’institutd’institut per
resoldre la precarietat de les actuals instal·lacions amb l’objectiu
que estigui construit el curscurscurscurs 2022202220222022////23232323.

� Treballant per recuperar el consens social i polític necessari
per reiniciar la revisió del POUMPOUMPOUMPOUM que ha de reflexar el model
de poble que volem





� Trobades amb les entitats esportives Trobades amb les entitats esportives Trobades amb les entitats esportives Trobades amb les entitats esportives 

◦ Futbol
◦ Bàsquet
◦ Tennis

� Trobades pendents:Trobades pendents:Trobades pendents:Trobades pendents:
◦ Petanca
◦ Club nàutic



� Suport en l’organització de diferents Suport en l’organització de diferents Suport en l’organització de diferents Suport en l’organització de diferents 
activitats esportivesactivitats esportivesactivitats esportivesactivitats esportives
◦ The Cup
◦ Futsal a la Punta
◦ 24 hores de futbito
◦ 3x3 de bàsquet
◦ Aquatló del club nàutic◦ Aquatló del club nàutic
◦ Futbol platja
◦ Copa catalana de vela
◦ Marxa de Sant Pau
◦ Trikids
◦ Ironkids
◦ Triatló



� Organització de diferents esdeveniments Organització de diferents esdeveniments Organització de diferents esdeveniments Organització de diferents esdeveniments 
esportiusesportiusesportiusesportius

◦ Tennis platja

◦ Nit de l’esport◦ Nit de l’esport

◦ Volei-platja

◦ Sortides marxa nòrdica

◦ Cursa de Sant Esteve



 Promoció esport a l’aire lliure amb màquines Promoció esport a l’aire lliure amb màquines Promoció esport a l’aire lliure amb màquines Promoció esport a l’aire lliure amb màquines 
gimnàstiquesgimnàstiquesgimnàstiquesgimnàstiques

 Conveni amb l’equip de bàsquet Femení Conveni amb l’equip de bàsquet Femení Conveni amb l’equip de bàsquet Femení Conveni amb l’equip de bàsquet Femení 
MaresmeMaresmeMaresmeMaresmeMaresmeMaresmeMaresmeMaresme

 Col.laboració a la revista esportiva l’Esportiu Col.laboració a la revista esportiva l’Esportiu Col.laboració a la revista esportiva l’Esportiu Col.laboració a la revista esportiva l’Esportiu 
MaresmeMaresmeMaresmeMaresme



� Casal d’estiuCasal d’estiuCasal d’estiuCasal d’estiu

� Espai jove Ca l’ArturoEspai jove Ca l’ArturoEspai jove Ca l’ArturoEspai jove Ca l’Arturo
◦ Activitats d’hivern per la tarda
◦ Activitats a l’estiu◦ Activitats a l’estiu

� Servei de mobilitat internacionalServei de mobilitat internacionalServei de mobilitat internacionalServei de mobilitat internacional

� Organització d’un curs de preOrganització d’un curs de preOrganització d’un curs de preOrganització d’un curs de pre----monitorsmonitorsmonitorsmonitors
� Parc de NadalParc de NadalParc de NadalParc de Nadal





� On som?On som?On som?On som?

o 400 alumnes en mòduls des de fa 5 anys

o No tenim el terreny municipal per cedir al o No tenim el terreny municipal per cedir al 
departament

o És incert el temps que pot trigar el departament a 
construir l’institut aproximadament 8-10 anys



o Suspensió administrativa del tràmit urbanístic: 
modificació PGOM i PP12 ( plaç execució mínim 7 
anys) per cedir el solar al Departament Ensenyament.

o Proposta d’una alternativa avalada per departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 

InstitutInstitutInstitutInstitut---- escola: 3escola: 3escola: 3escola: 3----18 anys18 anys18 anys18 anys

Termini estimat de construcció: 2-3 anys
Solar de titularitat municipal al costat de l’escola
Manté el consens de creixement zero del  nostre 
model de poble.





o Fusió de dos centres i ha d’estar ubicat al mateix 
solar que l’escola.

o Pot ser 
un centre 3-16 sense batxillerat
un centre 3-18 amb batxilleratun centre 3-18 amb batxillerat

◦ Els terrenys són de l’Ajuntament.

◦ Es construirà un edifici planta baixa i 2 pisos.



� Calendari estimatCalendari estimatCalendari estimatCalendari estimat

o Ampliació obres escola Sant Pau (estiu 2020).

o Retirada mòduls escola Sant Pau (setembre-octubre 
2020).2020).

o Projecte edifici institut-escola (gener 2021).

o Inici obres edifici nou (estiu 2021).

o Finalització obres edifici nou (setembre 2022).




