
El consistori i la parròquia col·laboren
en les obres d’ampliació del cementiri
L’Ajuntament de Sant Pol col·labora amb la parròquia de la
vila en les obres d’ampliació del cementiri local, que ja van
començar el mes passat.
L’ampliació del cementiri s’ha fet necessària donat que la
capacitat actual de la instal·lació és insuficient per cobrir el
servei en les condicions adequades. Concretament,
l’Ajuntament col·labora econòmicament amb 28.113,29
euros en el finançament de les obres d’execució, a la vega-
da que des dels serveis tècnics s’ha donat suport en l’ela-
boració del projecte d’obra, que reproduïm al costat
d’aquestes línies. L’ampliació del cementiri s’anirà fent per
fases, la primera de les quals constarà de 54 nínxols i 12
columbaris.
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Aproven una nova ordenança que regula
l’atorgament de subvencions a les entitats
El ple del passat 25 d’octubre va aprovar una nova orde-
nança reguladora de les bases per a l'atorgament de sub-
vencions a entitats, associacions i/o col·lectius sense ànim
de lucre. La mesura pretén regular el procediment a seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació, pagament i rein-
tegrament de les subvencions. Per això, des de l’ajunta-
ment s’ha enviat una carta informativa a totes les entitats
per donar a conèixer el contingut de la nova ordenança.
Properament es convocarà a aquests col·lectius a una
reunió informativa on se’ls explicarà amb més detall com
funcionarà l’atorgament de subvencions a partir de l’any
vinent i on s’atendran tots aquells dubtes que puguin tenir. 

L’Escola de Música incorpora la dansa
a la seva oferta per al curs 2005-2006
L’Escola Municipal de Música ha afegit des d’aquest curs la
dansa a la seva oferta formativa. Així, a Sant Pol han
començat un total de 8 alumnes des de P4 fins a 1r. de
primària en iniciació a la dansa, mentre que a Sant Cebrià,
on ja hi havia una base gràcies als tallers organitzats per
l’AMPA, hi ha 18 alumnes des de P5 fins a 1r. d’ESO, que
cursen els nivells 1 i 2 de dansa.

Els santpolencs poden compartir
cotxe a través del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Maresme promou una iniciativa
per animar els maresmencs a compartir cotxe, i reduir així
tant l’ús del vehicle privat com les despeses dels usuaris. El
servei s’ofereix a través del web www.ccmaresme.es. Allà
s’hi poden trobar ofertes i demandes tant de gent que
necessita cotxe com d’altres que ofereixen una plaça al seu
vehicle, i on detallen el punt de sortida i d'arribada del tra-
jecte que els interessa fer. Aquest servei ja funciona en
alguns municipis de la comarca, com Alella, el Masnou o
Mataró, i ara es pretén extendre a la resta del Maresme
amb la voluntat d'incentivar l'ús racional del vehicle privat.

Preparen cursos gratuïts d’informàtica,
anglès i aparadorisme per a comerciants
Des de la Unió de Comerciants i la
regidoria d’Iniciatives, Promoció i
Turisme (IPT) s’estan tirant enda-
vant un seguit de cursos adreçats
a comerciants de Sant Pol. Els
primers cursos que s’oferiran a
partir d’aquest mes seran els d’a-
paradorisme i anglès, i de cara a
l’any vinent també n’hi haurà d’in-
formàtica. Aquests cursos són
subvencionats per la Confedera-
ció Espanyola de Comerç amb el suport de a Fundació
Tripartita per la Formació i el Treball i el Fons Social
Europeu, i per tant seran gratuïts per aquells comerciants
que s’hi vulguin apuntar. Tots aquells interessats poden
posar-se en contacte amb l’oficina d’IPT (C/ Abat Deàs, 36.
Telf. 93 760 45 47) de dilluns a divendres de 10 a 13h.

El Servei de Teleassistència costarà
menys diners als seus usuaris
El Servei de Teleassistència que s’ofereix des dels Serveis
Socials de l’Ajuntament serà més barat a partir de l’any
vinent. Aquesta raó respon al canvi d’empresa que porta el
servei, que fins ara anava a càrrec de la Creu Roja. A par-
tir d’ara aquest servei costarà 15 euros anuals, cost que
serà compartit, com es feia fins ara, entre l’ajuntament i els
usuaris. El servei de Teleassistència és una modalitat del
servei d'atenció domiciliària que amb la tecnologia adient
ofereix una atenció permanent i a distància als usuaris,
assegurant-los una resposta immediata a les eventualitats
que els puguin sobrevenir. Aquest servei va adreçat a aque-
lles persones amb un nivell d'autonomia limitat i amb
dependència a causa de l'edat o del seu estat físic, que
essent capaces d'utilitzar correctament el servei, viuen
soles o amb persones que no poden atendre-les de manera
continuada i suficient. Tots els interessats en acollir-se a
aquest servei poden adreçar-se als Serveis Socials.
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El bisbat de Girona cedeix el local del
Centre Cultural a l’Ajuntament per 35 anys
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el bisbat de Girona van
firmar el passat 22 de setembre un acord pel qual el bisbat
cedeix el local del Centre Cultural i d’Esbarjo al consistori
per 35 anys. A la signatura hi van ser presents l’alcalde de
Sant Pol, Manuel Mombiela, un representant del bisbat de
Girona i Mn. Salvador Batalla, antic mossèn de la vila.
L’edifici del Centre Cultural, situat al carrer Consolat del
Mar número 65, s’ha anat degradant amb el pas del temps
i avui en dia ha quedat obsolet, tant pel que fa a les
instal·lacions com a l’aprofitament de l’espai. Temps enrere
ja s’havia estudiat una possible reforma i finalment es va
convenir que l’única solució era tirar-lo a terra i fer-lo de
nou. No obstant, ni el titular del local -el bisbat de Girona-
ni l’entitat Centre Cultural en podien assumir la despesa.
Tampoc se’n podia fer càrrec l’Ajuntament, al no ser el local
de titularitat municipal.
Amb aquesta cessió, el consistori serà el titular del Centre
Cultural durant els propers 35 anys (prorrogables), i per tant

es podrà fer càrrec de l’elaboració del projecte del nou edi-
fici, alhora que podrà sol·licitar subvencions a les diferents
administracions perquè ajudin a afrontar-ne la despesa
econòmica. 

Adreces i telèfons d’interès
- Policia Local: 609.30.66.09 - policia@santpol.org
- Ajuntament: 93.760.04.51 - www.santpol.org
- Punt d’Informació: 93.760.45.47
- CEIP Sant Pau: 93.760.00.58
- Llar d’Infants: 93.760.10.72
- Biblioteca Municipal: 93.760.45.44
- Arxiu Municipal: 93.760.33.38
- Museu de Pintura: 93.760.08.46
- Centre d’Atenció Primària (CAP): 93.760.09.09
- S.A.S. (Servei d’Atenció al Santpolenc)

Tel/Fax/Contestador: 93.760.32.00
- Recollida de Mobles (L’Arca del Maresme):

93.790.55.60 - 93.790.57.21 - 93.790.57.59
- Ràdio Litoral: 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org
- El Nou Santpolenc: ens@santpol.org

- Alcaldia, Règim Intern i Urbanisme i Obres Públiques:
Manel Mombiela (CiU): alcaldia@santpol.org

- Governació i Esports: Joan Tarruella (CiU):
joan.tarruella@santpol.org

- Festes, Joventut, Protocol i Iniciatives, Promoció i Turisme: 
Raül Trabal (CiU): raul.trabal@santpol.org

- Sanitat i Ensenyament: Ramon Llastarry (UNS):
ramon.llastarry@santpol.org

- Serveis: Jaume Vergés (UNS) jaume.verges@santpol.org
- Cultura, Solidaritat i Benestar Social: Pere Roura (ERC): 

pere.roura@santpol.org
- Hisenda, Medi Ambient i Habitatge: Albert Font (ERC) 

albert.font@santpol.org
- Som-hi: salvador.sauleda@santpol.org

joan.vigata@santpol.org
- PSC: francesc.leon@santpol.org

anna.roige@santpol.org



L’Ajuntament posa un pàrquing a la Riera
a disposició dels que han de fer gestions
Per tal de facilitar l’aparcament a totes aquelles persones
que acudeixen en cotxe a fer gestions a l’Ajuntament i per
evitar que s’aparqui a la Plaça de la Vila, des de la regido-
ria de Governació s’han habilitat cinc places de pàrquing al
carrer de la Riera.
D’aquesta manera, tots aquells que hagin de fer alguna
gestió a l’Ajuntament hi podran aparcar gratuïtament per un
màxim de 30 minuts. Per tal que això es compleixi i per
garantir la mobilitat dels vehicles, des de la Policia Local es
demana als ciutadans que en aparcar posin el rellotge indi-
cant l’hora d’arribada.

Els Serveis Socials informen sobre la Llar
d’Avis que s’obrirà properament al poble
Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament s’està donant
suport a la nova Llar d’Avis que s’instal·larà properament a
Sant Pol per iniciativa privada. La llar, que estarà ubicada al
que fins ara era l’hostal “l’Hostalet”, farà les funcions de
Residència i Centre de dia. Tots aquells que hi estiguin
interessats poden adreçar-se als Serveis Socials de
l’Ajuntament, des d’on se’ls facilitarà informació i s’obrirà
una llista amb les demandes per tal que ningú de Sant Pol
es quedi sense plaça.

Joventut convoca els joves de Sant Pol
a dir la seva en els tallers de participació
La regidoria de Joventut està
duent a terme uns tallers de parti-
cipació oberts a tots els joves del
poble per tal d’escoltar les deman-
des d’aquest sector de la població
i així dissenyar plegats les línies
de treball a seguir. Aquesta inicia-
tiva forma part del Pla Local de
Joventut aprovat pel ple municipal
el passat mes de març. Sota el lema “Digues la teva”, la pri-
mera d’aquestes reunions es va fer el 5 de novembre a Ca
l’Arturo, i va comptar amb una vintena de participants. La
jornada va concloure amb una botifarrada i sessió de dj.
Dintre dels objectius que es marca aquest pla hi ha també
la recuperació de Ca l’Arturo com a espai juvenil. De
moment s’ha habilitat el tercer pis d’aquest edifici com a
espai jove i s’ha elaborat una programació trimestral de cur-
sos, tallers, cinema i altres activitats. Aquesta programació
es recull en una agenda jove que es pot trobar als locals
municipals i en els comerços del poble.

Elaboren una franja de protecció contra
incendis a la urbanització El Farell
La regidoria de Medi Ambient, juntament amb els veïns
afectats i els propietaris forestals, ha endegat una franja de
protecció contra incendis al voltant de la urbanització El
Farell, d'acord amb el que preveu la LLei 5/2003 de 22
d'abril. Es tracta d'una franja de 25 metres d'amplada lliure
de vegetació seca i amb la massa forestal aclarida i poda-
da segons les condicions de la zona a actuar.
Aquesta iniciativa s'haurà de continuar aplicant en totes les
urbanitzacions afectades per la LLei 5/2003 sobre mesures
de prevenció d'incendis forestals, que afecta a les urbanit-
zacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
L'Ajuntament ha començat per aquesta urbanització per l'alt
risc d'incendi que patia.

Els visitants de l’Oficina de Turisme
s’interessen principalment pel poble
Un 31 per cent de les persones que visiten l’Oficina de
Turisme de l’Ajuntament hi acudeixen per demanar infor-
mació sobre temes relacionats amb el poble de Sant Pol,
segons es desprèn de l’enquesta elaborada durant els
mesos de juliol i agost en aquesta oficina. Un altre 27% s’in-
teressen a nivell comarcal, i la informació sol·licitada va des
de llocs a visitar fins a fires i altres activitats. La majoria dels
usuaris d’aquest servei són catalans, encara que també hi
acudeix una bona part de ciutadans de la resta de l’Estat.
Pel que fa als estrangers, que suposen un 30% del total, els
visitants més freqüents són els anglesos i alemanys. Les
dones són les que més utilitzen el servei, doncs ocupen un
69 per cent dels usuaris, mentre que es troben molt pocs
visitants majors de 50 anys (10%). La majoria de consultes
(un 84%) es fan de manera presencial, i les altres deman-
des arriben a través del correu electrònic o per telèfon.
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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 27/09/05:

- Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 407/05, de
data 21 de setembre, pel qual s'aprova la liquidació del
pressupost de 2004. Aprovat per unanimitat.
- Acceptació subvenció PUOSC anualitat 2004, actuació
"Redacció del Projecte de la Llar d'Infants Municipal".
Aprovat per unanimitat.
- Adjudicació del contracte de consultoria i assistència tèc-
nica per a la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació cessió de terrenys a favor del Servei Català de
la Salut. Aprovat per unanimitat.
- Resolució recursos de reposició interposats contra l'a-
cord plenari de data 26 d'abril de 2005, referent a l'expedi-
ent de Contribucions Especials "Obres Col·lector Comte
Borrell". Aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i les
abstencions de Som-hi i PSC.
- Rectificació error material de l'acord adoptat en cessió
plenària de data 28 de juny de 2005, sobre declaració de
lesivitat de la llicència núm. 139/02. Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 25/10/05:

- Aprovació concert operació de crèdit amb el Banc Bilbao
Vizcaya Argentaria. Aprovat amb els vots a favor de l’equip de
govern i les abstencions de Som-hi i PSC.
- Aprovació Ordenança General de Gestió, Inspecció i Re-
captació d'Ingressos de Dret Públic i modificació de l'Orde-
nança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construc-
cions, Instal·lacions i Obres. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació Ordenança reguladora de les Bases per a l'a-
torgament de subvencions a entitats, associacions i/o
col·lectius sense ànim de lucre del municipi de Sant Pol de
Mar. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació nomenament secretària del Jutjat de Pau de
Sant Pol de Mar. Aprovat per unanimitat.
- Moció del grup municipal CiU en contra de la precarietat
laboral. Aprovat per unanimitat.
- Moció dels grups municipals CiU, UNS, ERC i PSC sobre
suport al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aprovat
per unanimitat.

(Escolteu-lo a www.santpol.org)
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VISITES A L’OFICINA DE TURISME
ESTIU 2005

Benestar Social treballa per afavorir la
interculturalitat i la igualtat home-dona
La Diputació de Barcelona i la Caixa d’Estalvis i Pensions
“La Caixa” col·laboren amb els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sant Pol per afavorir la interculturalitat i la
igualtat home-dona.
Concretament, l'àrea de Benestar Social de la Diputació
subvenciona el projecte "Treball comunitari intercultural -
Grups de conversa" de l’Ajuntament de Sant Pol amb 500
euros, i La Caixa dóna suport al mateix projecte amb 1200
euros. L’objectiu d’aquest projecte és obrir processos par-
ticipatius entre els diferents col·lectius i persones amb l'ad-
ministració local del municipi en el treball comunitari, i afa-

vorir la inclusió social de determinats col·lectius amb
necessitats específiques.
D’altra banda, l'àrea d'Igualtat Dona-Home de la Diputació
ha destinat 750 euros al projecte "Igualtat dona-home", que
també rep 750 euros més de La Caixa. Aquest projecte
pretén afavorir la incorporació de la dona a la vida social i
cultural del municipi. A més a més, la Diputació subven-
ciona amb 2.472 euros el projecte "Desenvolupament dels
Serveis Socials d'Atenció Domiciliària", i La Caixa ha posat
a disposició de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament el
llibre "Violència: tolerància zero", editat per l’entitat per pre-
venir la violència domèstica, i que està a disposició d’a-
quells que el desitgin consultar.


