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L’Ajuntament contractarà 7
persones el 2016 en un nou pla
local de foment de l’ocupació

L

’Ajuntament de Sant Pol de Mar
convoca un nou Pla local d’ocupació consistent en la contractació de
7 persones, cinc de les quals seran
contractacions a temps complet durant 6
mesos, i dues contractades a temps parcial, per reforçar diferents àrees de l’Ajuntament. En concret, aquestes places són:
un 1 auxiliar administratiu/va, 1 agent cívic/
informador/a de medi ambient, 1 auxiliar
de redacció, 1 auxiliar de turisme i 3 peons
i serveis múltiples. Per accedir-hi cal estar
inscrit al SOC com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) i s’exigeix un mínim
de 2 anys d’empadronament al poble. El
termini de presentació d’instàncies finalitza el 13 de maig.
El consistori ha decidit invertir d’aquesta
manera la subvenció de 78.042,03€ que
li atorga la Diputació de Barcelona, dintre
del “Programa complementari de foment
de l’ocupació i de suport a la integració
social”. El programa s’ha aprovat aquest
any atesa la gravetat del context de crisi financera i econòmica, que ha suposat
l’augment de la taxa d’atur, l’empobriment
de les famílies i l’estancament del desenvolupament econòmic local. La finalitat
d’aquest programa és la de fomentar, de
forma integral, l’ocupació local al conjunt
de la demarcació atenent també de forma
específica, les necessitats dels col·lectius

en risc d’exclusió social. El programa preveu afavorir la contractació i/o nomenament de persones aturades que es trobin
en situació de cerca activa de feina.
Taxa d’atur del 13,62% a Sant Pol
A Sant Pol, una gran part de famílies es
troben en situació de recursos econòmics insuficients, ocasionats per la manca de feina activa durant llargs períodes
de temps. Concretament, segons dades
extretes del Report Atur del Consell Comarcal del Maresme, al nostre municipi es
va registrar al darrer trimestre de l’any
2015 una taxa d’atur del 13,62%, havent-hi
un total de 250 persones en recerca activa de feina, 114 homes i 136 dones. És per
això que les regidories de Serveis Socials
i Promoció Econòmica treballen coordinadament per poder promoure la reinserció
laboral de vilatans que es trobin en situació de vulnerabilitat social.
Ja fa anys que l’Ajuntament de Sant Pol
impulsa polítiques actives d’ocupació per
ajudar a garantir l’ocupabilitat present i
futura dels col·lectius en edat activa més
afectats per la crisi econòmica. Així, des
de 2013 s’han contractat fins a 16 persones mitjançant diferents plans d’ocupació
subvencionats per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
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> Comunicat sobre
intimidacions a menors
Arrel dels incidents ocorreguts en els darrers
dies al nostre municipi, en els que s’han vist
implicats menors, i davant la preocupació que
han manifestat algunes famílies, l’Ajuntament
de Sant Pol i la Policia Local volen enviar un
missatge de tranquil·litat a la població. Es
tracta d’incidents que han provocat tres joves
que van intimidar primer i agredir després alguns menors de Sant Pol i poblacions veïnes,
a qui van sostreure diners i telèfons mòbils.
La policia ha intensificat les vigilàncies, en especial a través de punts estàtics a les places
durant les hores de major afluència de menors.
Igualment s’han mantingut reunions amb els
comandaments dels Mossos d’Esquadra de la
zona per coordinar les investigacions, a la fi de
poder identificar als autors d’aquests episodis.
En aquest sentit, tota la informació que ens
pugueu fer arribar serà de gran ajut, i agrairem
també que en cas d’observar quelcom de sospitós aviseu de seguida a la policia.
Aquesta setmana s’ha fet una xerrada explicativa a les famílies amb infants de les edats implicades per aclarir tot el succeït i per donarlos consells de seguretat.
Cal remarcar que la col·laboració ciutadana és
vital en aquests casos i que és molt important
que els perjudicats denunciïn els fets.

> Canvis al cartipàs
Al passat ple del 4 d’abril, va prendre possessió
Verònica Martí com a nova regidora de Junts
per Sant Pol, després d’agafar el relleu de Carme Pomés, que va renunciar al càrrec al gener
per motius personals. Per la seva banda, Manel
Puig es va acomiadar com a regidor d’ICV després de 8 anys, i serà substituït properament
per Bernat Ferrer.

> Lliurament de la Medalla Centenària a Juana Grases, resident a Sant Pol
El passat 7 d’abril, representants de la
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Sant Pol van fer entrega de la
medalla centenària a Juana Grases Aznar, que el mateix dia complia 100 anys
de vida. Juana Grases viu des de fa uns
anys a la Residència Llar d’Avis de Sant
Pol, encara que és filla de Barcelona.
A l’acte commemoratiu van assistir l’alcaldessa Montserrat Garrido, el regidor
de Serveis Socials, Josep Parada, i Rosa

Passols, tècnica de la Direcció General
de Famílies del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que també li va llegir una carta de
felicitació de la Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
Sra. Dolors Bassa i Coll. Juana Grases va
estar acompanyada per la seva família i
per les persones residents a la llar, amb
les que van celebrar l’aniversari amb un
dinar especial.
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Breus
> Obert el període de preinscripció
a la llar d’infants pel curs 2016/17

> Inici del Servei d’intervenció
Educativa (SIE) a Sant Pol de Mar

D

es de Càritas s’estan cercant voluntaris que es vulguin
implicar en un projecte social. Es necessita incorporar
persones de més de 18 anys per donar suport educatiu i
social a infants i joves, a través de tallers i dinàmiques per
promoure les seves habilitats socials, i que això els ajudi a tenir
èxit en el seu procés educatiu i social. Aquest projecte es duu a
terme conjuntament amb l’Ajuntament i Càritas. L’objectiu últim
del SIE és que els nens i nenes segueixin el seu procés escolar de
manera adequada al seu nivell de desenvolupament.
Des d’aquest servei es realitzen dos tipus d’accions, encaminades
a treballar hàbits, actituds, coneixements i habilitats. Una d’intervenció individual, tenint en compte les tasques acadèmiques en
coordinació amb el centre educatiu del participant, i l’altre d’intervenció en grup, on es proposen dinàmiques, tallers i sortides.
Si esteu interessats/des en participar-hi us podeu apropar a Càritas Parroquial de Sant Pol al c/ Abat Deàs 47 o enviant un e-mail:
gprivat@caritasgirona.cat (Gemma Privat, responsable del SIE).

Les famílies amb infants de 0 a 3 anys interessades a
matricular-los a la llar d’infants municipal per al curs
2016-17 poden fer la seva preinscripció fins al 13 de maig.
Informeu-vos a l’Ajuntament o al centre (Sot de la Coma,
1 - 93 760 10 72 - elpidelsoldat@santpol.cat).

> Ajuts de menjador escolar
Oberta la convocatòria d’ajuts de menjador escolar
per al curs 2016-17. Les sol·licituds es poden entregar
fins al 31 de maig al registre general de l’Ajuntament.
Podeu recollir les sol·licituds a l’OAC de l’Ajuntament, als
Serveis Socials municipals o bé descarregar-la a santpol.
cat i al web del Consell Comarcal del Maresme.

> Tramitació del DNI-e a Sant Pol
El proper 30 de maig es tramitarà de nou el carnet
d’identitat electrònic a Sant Pol. Cal demanar hora amb
anterioritat a la policia local al 93 760 05 19, o a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana en horari d’atenció al públic, de 9 a
13h de dilluns a divendres.

Agenda
MAIG
> Divendres 6 de maig
Neteja de la Riera de Sant Pol
European clean-up day
De 17 a 19h / Punt de trobada: Parc
del Litoral, Pont de Fusta. Inscripcions a mediambient@santpol.cat
Hi haurà berenar al final de la neteja.
> Dissabte 7 de maig
Hora del conte: viu la màgia
dels contes
A càrrec de la M. Carme Medina.
12h / Biblioteca Can Coromines
Campanya de donació de sang
De 17 a 21h / primer pis de Ca l’Arturo
> 7 i 8 de maig
Fira de la Maduixa
Amb música, tallers, activitats
infantils, concurs de pastissos... Consulteu el programa a santpol.cat
> Diumenge 8 de maig
XIV Trobada de Puntaires
10h / Carrer Nou
> Dilluns 9 de maig
Sortida: Girona Temps de Flors
Preu: 40 €. Inscripcions a Ca l’Arturo
o a l’Oficina de Turisme.

> Dissabte 14 de maig
Pagesia i proximitat
Mercat mensual de fruita i verdura.
De 10 a 14h / Plaça Estació
> Dijous 19 de maig
Anem al teatre a Barcelona: El
Florido pensil (nenes)
Preu: 27 €. Inscripcions a Ca l’Arturo
o a l’Oficina de Turisme
> Divendres 20 de maig
Presentació llibre i xerrada
I like Art: misceláneas, I Ching, Zazen,
Zen y Tao. Ciències de la saviesa en
les grans tradicions orientals, la
modernitat i l’art, d’Ezequiel Saad.
19h / Biblioteca Can Coromines
> Dissabte 21 de maig
Concert de Neus Mar i Emilio
Sánchez - Presentació del disc
“Memòries d’un país”
22h / Centre Cultural
> Dimecres 25 de maig
Xerrada sobre seguretat
adreçada a gent gran
A càrrec dels Mossos d’Esquadra
10:30h/ Sala Ainaud de Lasarte
Club de lectura noveŀla: Tòquio
blues, de Haruki Murakami

Conduït per Eva Lleonart
19h / Biblioteca Can coromines
Conferència sobre l’òpera “I
Capuleti e i Montecchi” de
Vicenzzo Bellini
A càrrec de Pol Avinyó.
20h / Sala JM Ainaud de Lasarte
> Divendres 27 de maig
Club de lectura infantil: El forat de les coses perdudes
Amb Marianna Trichini. 8-10 anys
17:30h / Biblioteca Can Coromines
XERRADA: Els pares i mares
com a models pels nostres ﬁlls
A càrrec de Lluís Vilalta, psicologia i
coaching. 19h / Biblioteca
> Dissabte 28 de maig
Teatre infantil i l’hora del conte
A càrrec de Plat i Cullera Crea Teatre. 12h / Biblioteca Can Coromines

JUNY
> Dimecres 1 de juny
Anem al Liceu: “I Capuleti e i
Montecchi” de Vicenzzo Bellini
Sortida: A les 18h des de la Sènia
Preu: 80€ (entrada 50% dte.+ bus).
Reserves fins 17 maig a Ca l’Arturo

> Diumenge 12 de juny
9a. Fira del Traster Obert
De 10 a 15h / Parc del Litoral
Preu: 5€/parada
Places limitades, només particulars

ALTRES
Jornades gastronòmiques de
la maduixa de la Vallalta al
Maresme . Fins al 29 de maig.
Excursions per a gent gran
Adreçades a majors de 75 anys o
prèvia valoració dels Serveis Socials.
Sortides de 3 hores amb microbús
a diferents poblacions properes.
Dimarts de 10:30 a 13:30h. Gratuït.
Inscripcions a Serveis Socials.
Xerrades de memòria oral
Per a majors de 75 anys. Grups de 6
a 12 persones. Amb esmorzar inclòs.
De 10:30 a 12:30h / Sala Ainaud de
Lasarte. Inici: 31 de maig.

EXPOSICIONS
‘Un mar de còdols’
Ceràmiques de Quim Carbonell.
Horari: Dissabtes de 18 a 20h i
diumenges i festius d’11 a 14h
LLoc: Museu de Pintura
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