> Tornen les fires!
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ant Pol està recuperant la celebració de fires que hi havia fins a la
pandèmia. Així, el darrer cap de setmana d’abril vam gaudir de la 10a
Fira del Formatge, i el 8 de maig es va organitzar la 1a Trobada de
Vehicles Clàssics de Sant Pol. El 14 de maig tenim la Fira de la Maduixa i
de cara al 10 i 11 de juny està previst organitzar la Mostra Gastronòmica.

> L’N-II novament
tallada per una
esllavissada entre
Sant Pol i Calella
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L’Ajuntament referma i amplia el seu
compromís amb la transparència municipal
El consistori aconsegueix renovar el Segell Inforparticipa i ho fa assolint per primera vegada el 100% dels indicadors que avaluen la transparència de tots els ens públics catalans. Només 7 ajuntaments del Maresme i 43 de tota
Catalunya han obtingut aquest certificat independent de transparència.

L

a carretera entre Sant Pol i Calella
va estar sis dies totalment tallada
al trànsit per un nou despreniment
de roques a l’altura del far que es va
produir a finals d’abril. Carreteres ha
habilitat un mur de protecció provisional i es va obrir a la circulació amb un
sol carril de pas alternatiu.

> Obert el termini per sol·licitar les beques menjador
per al curs 2022-2023

D

es de la Regidoria de Benestar Social s’informa a la ciutadania de la convocatòria
dels ajuts individuals de menjador
per al curs 2022-23 que ofereix el
Consell Comarcal del Maresme.
Les sol·licituds es formalitzaran
mitjançant els impresos normalitzats que trobareu escanejant

el codi QR i que estaran a disposició de les persones interessades a
l’Ajuntament de Sant Pol i al web
del Consell Comarcal. Les sol·licituds s’han de lliurar a l’ajuntament
del municipi on els alumnes estiguin
empadronats.
La convocatòria per presentar les
sol·licituds amb la documentació

requerida a l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar serà del 2 al 27 de maig de
2022.
Trobareu tots els requisits i documentació necessària
a les bases de la convocatòria que teniu al
web municipal o escanejant aquest codi QR.

> L’Ajuntament lliura un dels premis del 34è
Concurs de Cuina Jove de Catalunya

L

’Alcalde de Sant Pol, Albert Zanca, va fer lliurament el passat 28
d’abril del premi a la Millor Presentació en el marc del 34è Concurs de Cuina Jove de Catalunya, organitzat per l’EUHT StPol.
Es tracta d’un dels actes acadèmics gastronòmics i concurs de cuina
més antics celebrats a Catalunya, activitat de la qual en surt el representant català de la fase final de l’European Young Chef Award.
A més del premi a la Millor Presentació, el certamen també va lliurar
el premi a la Destresa i Millor Tècnica d’Elaboració, el premi a la Imaginació i Creativitat, i el Premi Absolut.
El concurs formava part de la 41a Jornada Universitària de Gastronomia, que va tenir la reconeguda xef Fina Puigdevall com a convidada
especial.
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’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha estat guardonat
per tercer any consecutiu amb el Segell Infoparticipa a la transparència dels ens municipals. Aquest
distintiu l’atorga un laboratori independent vinculat a
la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que es dedica a
avaluar tots els ens públics de Catalunya.
La d’enguany és la 9a edició del Segell Infoparticipa,
que avalua en base a una sèrie de 52 indicadors la informació que els ens públics posen a disposició de la
ciutadania durant tot l’any anterior.
Un dels principals compromisos que va adoptar el govern municipal sorgit al 2019 va ser donar un impuls a
la transparència de l’Ajuntament envers la ciutadania,
motiu pel qual es va fixar l’objectiu d’aconseguir el Segell Infoparticipa. I ja en l’avaluació de l’any següent,
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aconseguir el Segell Infoparticipa amb un 87,5% de compliment dels
indicadors de transparència, xifra que l’any passat es
va elevar fins al 90,38%. Des d’un primer moment, el
govern municipal va defensar que l’objectiu era aconseguir aquest guardó donant compliment al 100% dels
indicadors, situació que s’ha assolit aquest 2022.
D’aquesta manera, Sant Pol es converteix en un dels
set únics municipis del Maresme que aconsegueixen el
Segell Infoparticipa amb el 100% dels indicadors acomplerts.
El lliurament del guardó va tenir lloc el 9 de maig en
una cerimònia celebrada al rectorat de la UAB en què
l’alcalde Albert Zanca va rebre la distinció de mans del
director general de Dades Obertes, Transparència i
Col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Albert Cañigueral, juntament amb el director del Grup d’Investigació ComSET,
Armand Balsebre, i del rector de la UAB, Javier Lafuente.
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> Arriba Controles?,
l’exposició per a la
prevenció del consum
de drogues i l’abús de
pantalles

> Tancament del
solar dels Tints com
a aparcament per
l’inici dels treballs
d’urbanització

> El Pressupost Participatiu es posa en
marxa amb la fase de propostes
La recollida de propostes es durà a terme durant les tres setmanes compreses entre el 9 i el 29 de maig de manera telemàtica a participa.santpol.cat i presencialment amb les urnes repartides per la vila.

D

el 24 de maig al
2 de juny, l’exposició Controles?
de la Diputació de
Barcelona, en col·laboració amb la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar,
s’instal·larà a la Sala
Polivalent per alertar
dels riscos del consum de substàncies estupefaents i sobre
l’abús de pantalles i dispositius multimèdia.
Aquesta proposta s’adreça a adolescents d’entre 12 i 15 anys.
a joves de 16 anys i més, però també a mares, pares, professionals i adults que desitgin informar-se dels principals factors
de protecció del consum de drogues.
L’objectiu de l’activitat és proporcionar informació sobre drogues i treballar els factors de protecció per prevenir-ne el
consum; fomentar el bon us de les “pantalles” TIC i promoure
actituds responsables entre els joves, a més de reflexionar sobre l’educació que reben a casa.
Es faran diverses visites guiades pels matins a l’alumnat de
l’Institut de Sant Pol, mentre que, a les tardes, es faran visites
guiades obertes a diferents col·lectius amb cita prèvia (famílies amb menors en edat escolar dels cursos de
5è i 6è de primària, famílies amb joves de 12 a 18
anys, i adults en general).
A continuació teniu el codi QR per accedir als diferents formularis d’inscripció.

D

es del 9 de maig, el solar dels Tints deixa
de ser un espai d’estacionament públic de
vehicles com havia passat des de feia més
de 10 anys, fruit del contracte de cessió d´ús
existent entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
i l’anterior propietat.
Un acord prorrogable automàticament per
períodes anuals, excepte preavís per escrit de
qualsevol de les parts, fet que ha succeït aquest
mes d’abril, quan l’actual empresa propietària li
ha posat fi en previsió de l’inici de les obres d’urbanització del solar el proper mes de maig.
El projecte d’urbanització del sector dels Tints
preveu la construcció d’una trentena de nous
habitatges. A més, contempla la construcció
d’un aparcament municipal soterrat amb capacitat per a 34 vehicles i d’una plaça pública a la
seva part superior.

> Clausurat el poliesportiu per risc de despreniment
del sostre interior

E

l pavelló municipal roman tancat des del 26 d’abril després que la inspecció efectuada pels Serveis Tècnics municipals constatés que algunes de les guies que suporten
les plaques del sostre interior s’havien desplaçat o bé estaven a punt de caure, alhora que es va detectar que la xarxa
de protecció estava deteriorada en diversos punts.
Davant d’això, s’ha determinat la necessitat de tancar l’equipament al públic i als clubs que en fan ús fins que es pugui
garantir la seguretat de totes les persones usuàries.
Des de l’Ajuntament s’està donant la màxima celeritat als
treballs necessaris per reobrir aquesta instal·lació el més
aviat possible i ja s’estan portant a terme les tasques de reparació.

E

l passat 6 de maig es va donar
el tret de sortida a la 3a edició del Pressupost Participatiu
2022-23 amb una sessió pública de
presentació amb totes les novetats
de la convocatòria d’enguany i que
també va servir per realitzar un
taller amb el què les persones assistents ja van poder formular les
primeres propostes de manera col·
lectiva.
Pel que fa a les novetats, d’entrada
els 100.000 euros disponibles per
a executar les propostes guanyadores es destinaran de manera inte-

gral per a realitzar inversions. Això
vol dir que podran ser per a tot allò
que es pot construir i adquirir i que
és perdurable en el temps.
Una altra de les novetats és que totes les persones que ho desitgin (estiguin o no empadronades a la vila),
podran participar en la fase de formulació de propostes.
La recollida de propostes es durà
a terme durant les tres setmanes
compreses entre el 9 i el 29 de maig,
i es podran realitzar mitjançant el
formulari online que trobareu escanejant el codi QR que hi ha al final
d’aquesta notícia, o bé dipositant en
alguna de les urnes habilitades la
butlleta que us arribarà a partir del
9 de maig al vostre domicili.
Les condicions que hauran de complir les propostes que es presentin
són les següents:
- Ser inversions d’interès públic que
no tinguin un cost extra de manteniment i que no suposin la contracta-

> Activat el node que dóna
cobertura de senyal 4G i 5G a
Sant Pol

L

es operadores de telefonia
mòbil han desplegat els
serveis de telefonia mòbil
de nova generació, 4G i 5G, sobre les bandes de 800 i 700
MHz, respectivament, per millorar la cobertura d’Internet a
la nostra vila.
La nova xarxa mòbil proporciona una millor velocitat de
descàrrega i d’enviament de dades, alhora que soluciona
els problemes de cobertura en orografies complicades
com la de Sant Pol, i millora la penetració del senyal en
zones interiors dels edificis.
Per garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb
la televisió digital terrestre (TDT), Llega700 és l’entitat
que resol qualsevol afectació a la recepció del senyal de
televisió.
Hi podeu contactar amb el correu electrònic
ayuda@llega700.es i amb el telèfon 900 833 999.

ció de personal.
- Donar resposta a una necessitat
concreta i ser diferents a les propostes guanyadores de les edicions
anteriors.
- Ser de competència municipal.
- Ser comprensibles i tècnicament i
econòmicament viables.
- Ser legals, ambientalment sostenibles, i no contradir el programa de
govern ni els plans municipals aprovats.
- No poden ser subvencions o ajuts a
entitats i/o col·lectius.
- Cap proposta pot superar els
100.000€.
La previsió és que al novembre es
faci una jornada participativa per
escollir les propostes finalistes i votar-les al febrer del 2023. Trobareu
tota la informació del
Pressupost Participatiu al web que s’ha
creat per a l’ocasió:
participa.santpol.cat

> El govern fa una nova
mostra de transparència amb
l’audiència pública del maig

L

’equip de govern de Sant Pol va oferir el passat 5 de
maig una altra de les audiències públiques que realitza de manera periòdica per rendir comptes amb
la ciutadania de la feina feta en els darrers mesos.
En aquesta ocasió, l’alcalde Albert Zanca va fer un repàs al pressupost del 2022 i va a donar a conèixer les
línies d’actuació en matèria d’Habitatge a la vila; mentre que la 1a tinent d’Alcalde, Isabel Llari, va explicar el
procés de redacció del nou POUM i les novetats que ha
suposat la gestió directa de la
Deixalleria.
Podeu recuperar el vídeo aquí:

