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> SANT PAU 2022

S

ant Pol ha celebrat aquest mes de gener la Fira i Festes de Sant Pau. La Fira es va celebrar al Parc de Can
Villar per poder mantenir més separació i distància entre les parades i el públic assistent. Enguany vam
gaudir d’un concert de cobla, el correfoc a càrrec de “Les Espurnes” -la secció infantil de La Infernal de la
Vallalta-, l’acte de comiat del pubillatge santpolenc, dues visites guiades al fortí de la platja, un
espectacle de clown infantil, l’ofici a l’ermita de Sant Pau i la cercavila dels gegants amb el seu
ball de l’almorratxa.
Trobareu un àlbum de fotos amb més imatges dels actes de Sant Pau 2022 escanejant aquest
codi QR.
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El pressupost municipal d’enguany es redueix a
xifres del 2018
El pressupost del 2022 serà de 9,2 milions d’euros, prop de 4 milions d’euros inferior al de l’any passat a causa de
la forta caiguda d’ingressos motivada per la modificació en la recaptació de les plusvàlues i la supressió de l’IBI de
l’autopista. El pressupost municipal es podrà consultar al web municipal un cop s’hagi aprovat definitivament.

E

l primer Ple del 2022, celebrat el 27 de gener, va
aprovar inicialment el Pressupost municipal del 2022
per valor de 9,2 milions d’euros, el qual destaca per
ser molt més contingut que el de l’any anterior, que va ser
de 12,9 milions d’euros i que tenia l’esforç inversor per a la
construcció de l’institut-escola.
El regidor d’Hisenda, Albert Font, va destacar els 250 mil
euros de menys que s’han pressupostat d’ingressos directes, a causa de la pèrdua de l’IBI de l’autopista, a causa del
final de la concessió d’aquesta.
A més, s’han hagut d’ajustar el pressupost de despeses
previstes, les quals es redueixen en 142 mil euros dins de
la partida de despesa corrent de l’Ajuntament.
Tanmateix, Font va apuntar la incertesa sobre el nou càlcul de les plusvàlues, motiu pel qual s’ha sigut molt prudent a l’hora de pressupostar els ingressos per aquest

concepte, el qual s’ha fet a la baixa.
Per tot plegat, els ingressos acumulats per impostos directes, indirectes, taxes i preus públics s’ha pressupostat
en 6,1 milions d’euros, la xifra més baixa des del 2018.
D’altra banda, hi ha previst gastar 1,1 milió d’euros en inversions, però no es farà cap ingrès amb crèdit, sinó que
s’amortitzarà aquest per tenir encara menys ràtio d’endeutament.
Les principals inversions es destinaran a la instal·lació
d’un semàfor per travessar la N-II a l’alalçada de Can
Tobella, la renovació de la xarxa d’aigua del carrer Abat
Deàs, la renovació de la gespa del camp de futbol, o la reforma de la sala Ainaud de Lasarte, entre d’altres.
El pressupost municipal es va aprovar amb els vots a favor dels grups d’ERC i CUP, en contra de JxCat i Junts per
Sant Pol, i l’abstenció del PSC.

Evolució del Pressupost Municipal

Evolució dels ingressos directes

Inversions previstes per al 2022
Semàfor N-II Can Tobella

10.000€

Reforma de la sala polivalent

65.900€

Execució propostes guanyadores
Pressupost Participatiu 2021
Renovació xarxa aigua c. Abat Deàs

80.000€

22.000€

130.000€

Aparcaments bicicletes i patinets i
elevació passos vianants
Instal·lacions renovables

Renovació gespa camp de futbol

194.169€

Il·luminació punts foscos vila

2.500€

Nou camió escombraries

85.000€

Reforma pisos Mas Morell

30.000€

Altres inversions

372.749€

Redacció projecte urbanització Farell 45.000€
www.santpol.cat • comunicacio@santpol.cat

75.000€

Febrer 2022

Sant Pol t’informa

> Nou vídeo per
promocionar la
participació en
la ciutadania

A

mb l’objectiu de donar a
conèixer les eines de participació ciutadana, des de
la Regidoria de Participació s’ha
impulsat un vídeo que informa que
Sant Pol disposa d’un Reglament
de Participació, el qual regula tots
els àmbits de la participació a la
vila, ja siguin consultes ciutadanes,
processos de debat popular, les
audiències públiques o els Pressupostos Participatius, entre d’altres.
El vídeo també detalla el funcionament dels principals òrgans de
decisió: el Consell de la Vila i els
Consells Sectorials.
Podeu visionar
el vídeo escanejant aquest
codi QR:

> Recuperació de la vegetació
autòctona a la desembocadura
de la riera

L

’Ajuntament de Sant Pol de Mar plantarà properament diverses espècies vegetals al tram que comprèn de l’escola Sant Pau fins a la
desembocadura de la riera. Es tracta d’una actuació emmarcada en
el projecte d’eliminació d’espècies vegetals invasores, com són els canyissars, i la reaturació d’espècies autòctones de la riera de la Vallalta,
com ara els alocs.
Els treballs es coordinen des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua. Els primers treballs
han estat els d’eliminació de les canyes per, posteriorment, procedir a
la plantació d’alocs (Vitex agnus-castus), magraners (Punica granatum)
i vinca (Vinca major) al marge dret de la riera, davant del Parc de Can
Villar.
D’aquesta manera es vol recuperar la comunitat d’alocar que, de forma natural,
havia ocupat els marges
de les rieres maresmenques abans que s’introduís
la canya (Arundo donax), la
qual s’ha demostrat que és
invasora. Aquesta no només
elimina els alocars, sinó que
també complica el curs de
les aigües pluvials en cas
de pluja, cosa que no passa
amb l’alocar.

> La Policia Local alerta de robatoris de
catalitzadors de vehicles

D

es de la Policia Local de Sant
Pol de Mar s’ha detectat un
increment de robatoris de catalitzadors de vehicles que estaven
estacionats a la via pública, principalment al parc de Can Villar, zones
properes a la plaça Sant Cristòfol i
al pàrquing dels Tints.
Es tracta d’una peça que es troba
ubicada entre el tub d’escapament i
el motor, i serveix per filtrar les partícules nocives o contaminants que
contenen els gasos d’escapament.
El catalitzador porta un panell ceràmic que està impregnat amb un
recobriment de metalls preciosos
–paladi, rodi i platí– que, a l’entrar
en contacte amb els gasos nocius,
reacciona i genera gasos nobles o

inerts que resulten menys contaminants quan arriben a l’atmosfera.
A causa dels metalls preciosos que
conté, són cars de comprar, cosa
que fa que qui els sostreu el pugui
revendre a bon preu.
Per sostreure el
catalitzador es
necessita certa estona i s’ha
de realitzar des
del terra, treballant a sota del
vehicle i, habitualment, es provoca força soroll. Per aquest
motiu, des de
la Policia Local

es demana la màxima col·laboració ciutadana. En cas d’observar
alguna persona amb una actitud
sospitosa al voltant d’un vehicle
es prega que doni avís el més aviat
possible al telèfon 609 306 609.

> L’Ajuntament estrena el 2022
amb la posada en marxa del
nou web municipal
El consistori fa un rentat de cara a la principal carta de presentació de la
vila a Internet i vol dotar de major funcionalitats el web municipal.

D

esprés de diversos mesos d’anàlisi del web municipal, el govern ha fet
un pas decidit per renovar l’actual pàgina web de l’Ajuntament i fer-ne
una actualització a fons, no només a nivell d’imatge, sinó sobretot de
funcionalitats web. Per accedir-hi només cal escriure la mateixa adreça web
de sempre: www.santpol.cat
Així, la prioritat del govern municipal ha estat facilitar l’experiència d’usuari i
aconseguir una navegació més intuïtiva a l’hora de cercar la informació desitjada.
S’ha millorat notablement el cercador propi del web, el qual manté totes les
notícies i informacions publicades amb anterioritat, i també s’està treballant
per crear un únic directori de tràmits que permeti realitzar-los tots de manera
telemàtica amb signatura digital. De fet, la simplificació dels tràmits municipals i fer que tots ells puguin realitzar-se de forma telemàtica, és un dels principals cavalls de batalla del govern municipal.
De totes maneres, i atenent a les dificultats que suposa la migració d’un volum tant elevat d’informació, és possible que el nou web municipal experimenti millores i correccions d’errors en els pròxims mesos. També està previst
que properament s’activi un newsletter associat a les principals informacions
setmanals que es publiquin al web municipal, i que s’enviarà a totes aquelles
persones que es donin d’alta a través del propi portal web.

> S’inicien els treballs de revisió del POUM

E

l passat 23 de desembre l’Ajuntament va adjudicar el contracte de servei de revisió, redacció i tramitació del
POUM de Sant Pol de Mar a l’equip d’arquitectes EDUARD FENOY I ASSOCIATS per un import de 118.728,40€ (IVA
exclòs), després que aquest obtingués la major puntuació dels tres equips redactors que van concórrer a la licitació pública. L’equip de FENOY, compta amb una amplia experiència en l’àmbit de l’urbanisme i la redacció de figures
de planejament general i derivat.
El Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) de Sant Pol de Mar va ser aprovat el 12 de febrer de 1992. Aviat farà,
doncs, gairebé 30 anys de l’aprovació del planejament general encara avui vigent.
En dues ocasions hi va haver intents de dur a terme la revisió d’aquest, aprovant inicialment el POUM, els anys 2006
i 2014 respectivament. Per motius diversos, en ambdues ocasions els tràmits van quedar aturats, sense arribar a
produir-se l’aprovació provisional, i per tant,
tampoc la definitiva.
Així doncs, el punt de partida per la revisió del
POUM serà el document aprovat inicialment
l’any 2014, adequant-lo a la legislació i la normativa vigent en matèria urbanística i incorporant les modificacions derivades d’actuacions
ja realitzades o figures de planejament aprovades des del 2014 fins a la data actual.
La tramitació de les diferents fases que conformen un POUM es portaran a terme en compliment del Text Refós de la Llei d’urbanisme, i
amb el corresponent programa de participació
ciutadana.

