
La Generalitat i l’Ajuntament presenten
el projecte del nou CEIP Sant Pau
La Delegada Adjunta del Departament d'Educació, Carme
Zapater, la Cap de la Secció d'Obres, Carme Esteban, i
l'Alcalde de Sant Pol de Mar, Manel Mombiela, van presen-
tar el passat mes de juny el projecte del que serà el nou
CEIP Sant Pau. Els tècnics que han redactat el projecte van
explicar com serà la nova escola de Sant Pol, un centre
totalment nou, de dues línies, amb 6 aules d'infantil, 12

aules de primària, a més de tots els espais complementaris
necessaris com aula d'informàtica, biblioteca, aula de músi-
ca, psicomotricitat, gimnàs, menjador, cuina...
L'edifici del CEIP Sant Pau, que té ja 30 anys, havia quedat
obsolet degut a l'augment de la població i el pas del temps.
El nou centre es construirà al mateix solar on és ara, però
l'edifici se situarà a la zona que avui ocupen les pistes es-
portives, i la zona esportiva es farà on és el centre actual.
La distribució de l'edifici principal s'ha projectat en forma
d'”U”, envoltant un gran pati. L'escola compta amb dos
espais diferenciats per infantil i primària, cadascun amb pati
propi. El projecte també preveu possibles ampliacions.
La construcció és farà en dues fases: la primera, que
durarà aproximadament un any, s'ocuparà de construir la
nova escola docent, separant convenientment la zona en
obres per no incidir en l'activitat escolar que se seguirà
desenvolupant en l'edifici antic; en la segona, que té una
fase d'execució molt més curta, d'uns 4 mesos, s'enderro-
carà l'actual edifici i es construirà allà la zona esportiva amb
les corresponents instal·lacions. És previst que el nou CEIP
es pugui estrenar d'aquí a tres cursos.
Tot i que el terreny on s'ubicarà l’edifici és molt pròxim a la
riera, el projecte ja ha estat validat per l'ACA, que està estu-
diant amb l’Ajuntament les solucions tècniques que s'hau-
ran d'aplicar.
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Els Serveis Socials de l’Ajuntament
reben prop d’un miler de visites
Els Serveis Socials de l'Ajuntament van rebre un total de
862 visites durant l'any 2004, número lleugerament superi-
or a les 849 de 2003. Els col·lectius que fan més ús d'aque-
st servei són els immigrants, la gent gran i les famílies. La
majoria dels serveis que es presten són d'informació i ori-
entació, i també d'ajut a domicili, on s'han fet un total de 479
actuacions en el 2004. Les problemàtiques més freqüents
que s'atenen des dels Serveis Socials corresponen a prob-
lemes de tipus econòmic, mancances socials (com dificul-
tats de relacions familiars o d'integració social) i també
problemes laborals. Pel que fa al Servei d'Atenció
Domiciliària, adreçat a persones amb manca d'autonomia,
disminució, malaltia o mancances familiars, el tipus d'ajuda
que es presta és personal (higiene, suport en l'alimentació
o control de la medicació) i la gran majoria de persones ate-
ses són gent gran. D'altra banda, set persones majors de
65 anys van fer us durant l'any passat del servei de
Teleassistència, que ofereix una atenció permanent i a dis-
tància als usuaris.

Organitzen una exposició de jocs del món
Les àrees de Benestar Social i Esports de l’Ajuntament
organitzen una exposició de jocs del món en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona pel proper mes de setem-
bre. L’exposició, que pretén sensibilitzar la població i
acostar diferents cultures, estarà instal·lada al Pavelló
Polisportiu del 5 a l’11 de setembre. L’entrada és gratuïta i
l’horari de 10 a 1 del migdia i de 5 a 9 del vespre.
A l’exposició es trobaran diferents jocs agrupats en funció
de la seva principal acció: saltar, córrer, xutar... A més d’in-
formar, l’exposició vol convidar a jugar, amb tot un seguit de
jocs especialment exposats per ser jugats per tothom.

Pintada de graffitis a la platja
Les regidories de Joventut i Sanitat van organitzar el pas-
sat mes de juliol una pintada de murals en algunes parets
de les platges de Sant Pol, a càrrec de joves del poble. Les
zones que es van pintar van ser la paret de la plaça Torrent
Arrosser (Platja dels Pescadors), la paret de la Platjola i la
paret de Morer.

Recullen 20 ks. de brossa al fons del mar
Els 36 submarinistes que van participar aquest any en la
neteja del fons marí, organitzada per l’àrea de Medi
Ambient amb la col·laboració del Club d'Immersió de
Biologia (CIB), van recollir fins a 20 kg. de residus, entre els
quals s’hi va trobar una cadira com a curiositat. L’activitat es
va portar a terme a la platja de Can Villar, a les 10 del matí
va començar amb l’esmorçar i la xerrada, i la immersió va
ser d’aproximadament una hora de duració.

Les escoles bressol de la Vallalta
reivindiquen la seva tasca amb una festa
La Llar d’Infants de Sant Pol, que des d’aquest curs forma
part de la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya, va
organitzar juntament amb les de Sant Cebrià i Sant Iscle
una jornada de sensibilització amb l’etapa de 0 a 3 anys
amb una gran festa al Parc del Litoral. La jornada, amb
inflables, piscina de boles i animació infantil, pretenia reivin-
dicar la importància d’aquesta etapa de la vida i la necessi-
tat que des de l’administració es destinin els recursos nec-
essaris per oferir una oferta de qualitat.
Les escoles bressol defensen que la formació rebuda els
primers anys de vida té una importància cabdal en el
desenvolupament integral de la persona. Per això, des de
la Coordinadora es vol reivindicar el reconeixement profes-
sional dels mestres de llar d'infants, unes condicions labo-
rals i dignes i que l'administració no estalviï recursos, tant
pel que fa al finançament com a la creació de suficients
places.
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La platja de Sant Pol obté per primer
cop el reconeixement de bandera blava
La platja de Sant Pol de Mar ha obtingut per primera vega-
da el reconeixement internacional de bandera blava, grà-
cies a la gestió realitzada pel que fa a neteja, seguretat i
gestió mediambiental. Sant Pol de Mar ha invertit els seus
esforços per oferir una platja de qualitat, que compta avui
amb servei de salvament, socorrisme i primers auxilis,
accessibilitat per a persones discapacitades, sanitaris ade-
quats, a més d'una excel·lent qualitat de les aigües de bany
i de la sorra.
El pla de platges de Sant Pol incideix en la prevenció, mit-
jançant la senyalització i el balisament dels seus 4,2
quilòmetres de costa, i la seguretat, amb vigilància diària a
l'estiu a càrrec de diversos socorristes de Creu Roja, dues
embarcacions de salvament, una moto aquàtica, un mòdul
d'assistència i diversos punts de vigilància.
Sant Pol té una zona de bany protegida fins a 200 metres
de la platja i compta amb 2 canals nàutics per sortida i
entrada d'embarcacions. També disposa d'un pla d'accessi-
bilitat, prestant especial atenció a l'accés per a persones
minusvàlides, amb passeres, dues cadires amfíbies i lava-
bos adaptats. Pel que fa a la qualitat i higiene, s'ha establert
un servei de neteja durant tot l'any i s'hi ha instal·lat diver-
ses dutxes, rentapeus i sanitaris, a més a més del servei de
recollida selectiva per a les guinguetes.

D'altra banda, Sant Pol participa en el pla de regeneració
de la vegetació dunar a les platges del Maresme que es
duu a terme en col·laboració amb la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya. Gràcies a la seva forta apos-
ta de qualitat, la Diputació de Barcelona ja va escollir Sant
Pol l'any passat per presentar-hi la seva campanya de plat-
ges del litoral barceloní.
La Bandera Blava és un guardó i una ecoetiqueta, volun-
tària i exclusiva, que concedeix anualment l'Associació
d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC)  a platges
i ports esportius.



Finalitzen la redacció del Pla Estratègic
La comissió Executiva del Pla Estratègic de Sant Pol de
Mar va presentar el document definitiu que recull l’estudi i
les propostes que les diferents comissions han treballat
durant aquest procés participatiu, encaminat a concebre un
futur desitjable per al municipi i a definir els mitjans reals
per arribar-hi.
L’objectiu general que recull aquest pla és el de fer de Sant
Pol de Mar un poble dins l’entorn metropolità amb dimensió
humana i cívica, de i per a les persones, que permeti llur
desenvolupament integral en l’activitat econòmica, en la
relació equilibrada amb el medi urbà i natural, en la partici-
pació social i en l’accés al recursos i serveis públics.
En l’elaboració del pla, que ha comptat amb l’assessora-
ment tècnic del Consell Comarcal del Maresme, hi han par-
ticipat un centenar de persones vinculades a diferents enti-
tats i associacions de Sant Pol. El Pla Estratègic traça les
línies mestres d’allò que els actors implicats –administra-
cions, entitats, teixit econòmic o particulars- hauran de rea-
litzar per aproximar Sant Pol a l’ideal esbossat. El pla és
una eina que permet al municipi anticipar-se las problemes

i aprofitar les oportunitats, implicant de passada els agents
econòmics i socials en el model de poble desitjat.
El Pla Estratègic però no acaba aquí, sinó que caldrà dur-
lo a la pràctica i realitzar-ne un seguiment de la seva apli-
cació. Aquesta feina correspondrà a la Comissió Executiva
i al Plenari, que es reuniran periòdicament per comprovar
els progressos realitzats.

L’Ajuntament de Sant Pol reclama els
passos subterranis per accedir a la platja
L'alcalde de Sant Pol, Manuel Mombiela, ha demanat a
l'Estat que posi fil a l’agulla per solucionar el tema de l’ac-
cés a la platja que fa anys que arrossega el poble. Des que
Renfe va construir el mur davant de l’Ajuntament tancant
l’antic pas, Sant Pol ha estat reclamant que es construiexin
passos subterranis per accedir a la platja, ja que la gent que
viu al centre del poble ha de fer molta volta per anar-hi i
continua travessant la via amb el perill que això comporta. 
El Ministeri de Medi Ambient té pendent un projecte de pas-
seig marítim que inclou dos passos subterranis, un al final
del Passatge del Mar i l’altre al Parc del Litoral, però des de
l'Ajuntament es reclama que se'n faci un tercer al centre del
municipi. L’alcalde ha tingut converses amb el cap de la
demarcació de Costes, Manuel Novoa, i amb el delegat del
govern a Catalunya, Joan Rangel, que fan pensar que
podrien desencallar la proposta a final d'aquest any.

Presenten al ple l’auditoria de
tancament de compte de 2003 
L’equip de govern va presentar en el darrer ple l’auditoria
de tancament dels comptes de 2003, la segona de comptes
tancats que presenta aquest consistori. L’informe econòmic
constata que en els últims 5 anys l'ajuntament arrossega un
romanent de tresoreria negatiu que en tancar el 2003
ascendia a 1.554.000 euros. Però amb l'auditoria s'ha vist
que aquest deute podria disminuir en 300.000 euros si es
comptabilitzessin bé algunes obligacions reconegudes, per
la qual cosa no hi ha hagut sorpreses i es demostra que el
Pla de Sanejament que es va tirar endavant per eixugar el
romanent de tresoreria ja cobreix suficientment el deute.
La conclusió de l'auditoria sobre l'origen del dèficit de l'a-
juntament és que el consistori no perd diners en exercicis
corrents (sinó que té superàvit), però que les inversions no
s'han finançat convenientment, ja que s'han tirat endavant
sense contreure els crèdits necessaris per pagar-les, el que
ha generat aquest deute.
D’altra banda, en el ple de juliol es va aprovar una moció a
proposta del grup Som-hi per la qual es va decidir que s’au-
ditarà el tancament de comptes de cada legislatura.

Funden el Consell Municipal d’Hisenda 
Des de la Regidoria d’Hisenda es crearà un Consell
d’Hisenda Municipal obert a tothom que hi vulgui participar.
La idea és poder donar compte del tancament pressu-
postari, les auditories i l’evolució de la situació econòmica
de l’Ajuntament. També es pretén aproximar el funciona-
ment dels comptes del municipi a la gent del poble. Els
interessats poden trucar a l’Ajuntament (demanar per
l’Elena Fernández o la Montse Pujol) i seran convocats per
a la primera reunió, que és prevista de cara al setembre.

Pere Villa s’acomiada
com a secretari
després de 24 anys
El fins ara secretari de Sant
Pol, Pere Villa, es va acomia-
dar en el ple del passat mes de
juny del seu càrrec després de
24 anys de servei. Rosa Pons,
que ja es va estrenar com a

secretària en el ple de juliol, el substiruirà en el càrrec.
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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 31/05/05:

- Aprovació acceptació subvenció Generalitat (Educació)
Llar d'Infants -curs 2004-2005. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació, si s'escau, Compte General exercici 2003.
Aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de
Som-hi i PSC.
- Aprovació inicial i, al seu cas, definitiva incorporació
denominació de carrer al Nomenclator vigent. Aprovat per
unanimitat.
- Aprovació provisional i, al seu cas, definitiva modificació
Ordenança Fiscal general reguladora dels preus públics
municipals -Annex "Preus Públics pels Casals de Nens".
Aprovat per unanimitat.
- Aprovació programa funcional pel trasllat i ampliació bib-
lioteca municipal. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació adhesió gestió directa i compartida d'un pro-
grama del canal múltiple "Mataró". Aprovat per unanimitat.
- Moció de l'Equip de govern de suport al Projecte "Sant
Pau". Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 28/06/05:

- Aprovació provisional modificacions Ordenances Fiscals
núms. 25 (Taxa Servei Escola-Bressol) i 32 (Taxa prestació
Servei d'Ensenyaments Especials). Aprovat per unanimitat.
- Aprovació verificació text refós Normes Urbanístiques
Pla General d'Ordenació Municipal. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació verificació text refós normes Pla Especial de
Protecció d'Edificis i altres elements i catàleg complemen-
tari. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació verificació text refòs normes Pla Parcial Sector
núm. 6 - "Els Garrofers". Aprovat per unanimitat.
- Aprovació determinació Festes Locals - 2006. Aprovat per
unanimitat.
- Nova adjudicació definitiva contractació Servei Municipal
d'Abastament Domiciliari d'Aigua Potable en compliment
de la sentència del TSJ de Catalunya  recaiguda en el
recurs contenciós-administratiu núm 641/2001. Aprovat per
unanimitat.
- Aprovació definitiva revisió llicència municipal d'obres
derivada de l'expedient núm. 139/02. Aprovat per unanimitat.

- Aprovació definitiva declaració de lesivitat complemen-
tària de l'acord anterior. Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 29/07/05:

- Informe d’Auditoria financera corresponent a l’exercici
2003.
- Aprovació del Conveni Col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. Aprovat amb els vots a
favor de l’equip de govern i les abstencions de Som-hi i PSC.
- Aprovació de l’Acord de condicions de treball dels funcio-
naris de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. Aprovat amb vots
a favor de l’equip de govern i abstencions de Som-hi i PSC.
- Ratificació del Conveni Urbanístic signat per l’Ajuntament
i GRUPO PRASA, en relació al Pla de Millora Urbana refer-
ent al Sector “Els Tints”. Aprovat amb els vots a favor de l’e-
quip de govern, en contra de Som-hi i l’abstenció del PSC.
- Aprovació acord sobre finançament obres d’ampliació del
cementiri municipal. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació distribució del Fons de Cooperació Local ref-
erent a la prestació de serveis supramunicipals. Aprovat per
unanimitat.
- Ratificació referent a l’acord de la Junta de Govern Local
de 14 de juliol sobre interposició d’un recurs de reposició
contra l’aprovació definitiva del Pla Director Costaner.
Aprovat per unanimitat.
- Adjudicació del contracte del servei de neteja de platges
per la temporada d’estiu. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació renúncia de subvenció atorgada per la Direcció
General de Centres Docents per a la creació i consolidació
de places de Llar d’Infants, convocatòria 364/2003, de 2 de
juliol. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació compromís de creació de noves places
d’Escola Bressol. Aprovat per unanimitat.
- Moció que presenta el Grup Municipal “Som-hi” sobre
presentació de comptes anuals de la Corporació Municipal
degudament auditats. Aprovat per unanimitat.
- Moció presentada pel “Comité Bandrés” sobre aportació
dels Pressupostos Generals de l’Estat al finançament de
programes municipals d’integració social dels immigrants.
Aprovat per unanimitat.

(Escolteu-los a www.santpol.org)
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Enderroquen les antigues cases dels mestres per construir-hi el nou CAP
L’Ajuntament ha enderrocat ja les antigues cases dels mestres situades a l’encreuament del carrer Santa Clara amb Santa
Victòria per tal d’iniciar properament la construcció del nou CAP, que anirà a càrrec de l’ICS.
El nou centre tindrà uns 400 m2 repartits en dues plantes i estarà preparat per atendre una mitjana de 7.000 usuaris. 


