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a c t u a l i t a t

Decret d’alcaldia número 511/05
d’atribucions a la Junta de Govern Local
Als efectes del previst en l'art.44.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa públic que
l'Alcalde d'aquest Ajuntament ha dictat en data 16 de desem-
bre de 2005 el Decret núm.511/05 relatiu a la delegació d'a-
tribucions a favor de la Junta de Govern Local, el qual literal-
ment transcrit en quant a la seva part dispositiva és com
segueix:

"Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les
següents competències:
1. L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolu-
pament del planejament general no expressament atribuïts al
Ple, així com les seves modificacions. Així mateix, l'aprovació
dels instruments de planejament general del municipi no
expressament atribuïdes al ple, l'aprovació dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complemen-
taris. 
2. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui com-
petent per a la seva contractació o concessió i estiguin previs-
tos en el pressupost de l'exercici, així com les seves modifica-
cions.
3. L'Atorgament de les llicències urbanístiques contemplades
en la normativa urbanística.
4. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el
pressupost aprovat, que comportarà:
a) L'Aprovació dels padrons fiscals, l'adopció d'acords refer-
ents a la gestió de tributs locals, i l'acceptació de subvencions.
b) L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement
d'obligacions derivades de les despeses municipals, en aque-
lls casos que d'acord amb el previst en la Llei de Bases de
Règim Local i en el  Reial Decret 500/90, de 20 d'abril la com-
petència correspongui a l'Alcalde.

Segon.- Resta en l'Alcaldia totes aquelles atribucions que li
són conferides legalment i que no són objecte de delegació
segons el previst en el punt anterior.

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Butlletí d'informació municipal, en compliment

del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera
sessió que celebri, per donar compliment al que preveu l'arti-
cle 44.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals. "

Sant Pol de Mar, a 19 de desembre de 2005.
L'Alcalde, Manuel Mombiela Simón

Manel Mombiela assumeix les àrees de
Governació i Esports del dimitit Tarruella
L’alcalde de Sant Pol, Manel Mombiela, ha assumit les
competències de Governació i Esports, després que l’ante-
rior responsable d’aquestes àrees, el regidor d’UDC Joan
Tarruella, presentés la seva dimissió a finals de l'any pas-
sat. Tarruella continua de moment a l’Ajuntament com a
regidor no adscrit.
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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 29/11/05:

- Aprovació expedient 1/2005 modificació de crèdit
pressupostari (suplement de crèdit). Aprovat per una-
nimitat.
- Aprovació provisional Pla de Millora Urbana Finca
"Els Tints". Aprovat amb les abstencions de Som-hi i
PSC.
- Acceptació cessió de terrenys c/ Jaume Balmes.
Aprovat per unanimitat.
- Aprovació modificació plantilla de personal de
l'Ajuntament de Sant Pol de Mar Aprovat per unanimi-
tat.

(La gravació íntegra dels plens es pot trobar a www.santpol.org)

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 31/01/06:

- Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 511/05
d'atribucions a la Junta de Govern Local. Aquest
decret és el que es reprodueix a continuació.
- Aprovació inici expedient de delimitació del terme
municipal de Sant Pol de Mar amb el de Sant Cebrià
de Vallalta. Aprovat per unanimitat.
- Acord suspensió de tramitacions i llicències
urbanístiques. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació Programa de Participació Ciutadana per
a la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Pol de Mar. Aprovat per unanimitat.

p l e n s  m u n i c i p a l s

Retribucions de regidors durant l’any 2005

Regidor
Manuel Mombiela
Ramon Llastarry
Albert Font
Raül Trabal
Joan Tarruella
Jaume Vergés
Pere Roura
Francesc León
Anna Roigé
Salvador Sauleda 
Joan Vigatà

Total Anual
12.900 eur.
11.550 eur.
9.600 eur.
9.600 eur.
2.600 eur.
2.000 eur.
3.750 eur.
2.150 eur.

980 eur.
1.700 eur.
1.750 eur.

Mitja mensual
1.075,00 eur.

962,50 eur.
800,00 eur.
800,00 eur.
216,66 eur.
166,66 eur.
312,50 eur.
179,16 eur.
81,66 eur.

141,66 eur.
145,83 eur.

- TOTAL RETRIBUCIONS DE REGIDORS DURANT
L’ANY 2005 .......................................58.580,00 euros

a j u n t a m e n t

L’Ajuntament i la Generalitat signen un
conveni per construir habitatges protegits
L’Ajuntament de Sant Pol i el departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat han signat un conveni per
construir una trentena d’habitatges protegits a la finca on hi
havia l’antiga fàbrica Sauleda, al carrer Roger de Flor. En
aquest solar, que ara es fa servir d’aparcament, es construi-
ran pisos de lloguer per a gent gran i per a joves amb pro-
tecció oficial, i a la planta baixa de l’edifici s’ubicarà un local
d’equipaments municipal d’uns 600 metres quadrats.
La raó que es facin només habitatges rotacionals, que es
podran tenir llogats per un temps determinat, i no n’hi hagi
de compra és que aquest espai està qualificat com a zona
d’equipaments, és per tant de titularitat pública i no es pot
privatitzar. De totes maneres, des de l’Ajuntament seguiran
treballant per aconseguir fer habitatge protegit de compra.
El primer pas d’aquesta obra tan esperada serà la redacció
del projecte, que ja ha sortit a concurs, i que permetrà con-
cretar el número d’habitatges, els metres quadrats i el preu.
És previst que l’obra estigui acabada a finals de 2007 o
principis de 2008. D’altra banda, Ajuntament i Generalitat
redactaran el plec de condicions que s’han de complir per
poder accedir a aquests pisos. Un cop redactat, es publici-
tarà convenientment per tal que arribi a tots els interessats
i es facilitarà informació sobre com acollir-se al procés.

Obren un nou telèfon 24 hores per
demanar hora per anar al metge
Des d’aquest gener s’ha posat en funcionament un nou
model per tal de demanar dia i hora per telèfon per la visita
amb Medicina Familiar, Pediatria i Infermeria a través d’una
Central Telefònica. Aquest telèfon és el de Sanitat Respon:
902 111 444 i funciona les 24 hores els 365 dies de l’any.

La nova Llar d’Infants ja té nom
Llar d’Infants El Pi del Soldat, així és com es dirà la nova
llar que s’està construint a la zona dels Garrofers de Sant
Pol, després que pares, mestres i nens escollissin aquest
nom a través d’una votació.
D’altra banda, el projecte de la nova Llar d’Infants Municipal
ha aconseguit una altra ajuda econòmica per sufragar la
seva despesa, ja que el departament d’Educació de la
Generalitat ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de
640.000 euros pel concepte de creació de 128 places per a
infants de 0 a 3 anys. Així, el cost total de la nova llar
(1.760.658 euros) queda finançat de la següent manera:

640.000 eur.
420.658 eur.
300.000 eur.
200.000 eur.

1.560.658 eur. 
200.000 eur.

Una nova línia interurbana d’autobús
unirà Sant Pol amb Sant Cebrià i Calella
Els ajuntaments de Sant Pol i Sant Cebrià s’han unit per
crear una nova línia interurbana d'autobús que connectarà
els dos pobles i arribarà fins a l’Hospital de Calella i l’IES
Bisbe Sivilla. Aquest nou servei de transport públic
començarà a funcionar el proper mes de març de dilluns a
divendres i hi haurà busos cada hora des de les 6:30 matí
fins a les 9 del vespre.
El projecte compta amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i l’empresa concessionària és Barcelona Bus. El
bitllet senzill valdrà 1,20 euros, encara que es poden fer
servir les targetes del sistema tarifari integrat.
La informació amb les parades que efectuarà el bus en el
seu recorregut, els horaris d’aquest servei i els diferents
preus i abonaments es facilitaran a la població a través
d’uns tríptic explicatius i també es podran consultar al web
municipal: www.santpol.org.
El cost del projecte és de 96.051,84 euros anuals, dels
quals la Generalitat se’n fa càrrec de 53.643,84, mentre
que la resta es paga entre els ajuntaments de Sant Cebrià
(30.322 euros) i Sant Pol (12.086 euros), segons les neces-
sitats de cada un dels municipis.

Els municipis de la Vallalta presenten
el seu Pla d'Acció Cultural
El passat dia 18 de gener, els municipis de Sant Pol, Sant
Cebrià i Sant Iscle van presentar el Pla d'Acció Cultural de
la Vallalta, una eina estratègica que pretén afrontar els
reptes de futur de la vida cultural d'aquest territori. La pre-
sentació pública es va fer al Casal de Sant Iscle de Vallalta,
i es va comptar amb la presència del diputat de l'Àrea de
Cultura de la Diputació de Barcelona, Carles Ruíz Novella,
l'alcalde de Sant Iscle de Vallalta, Eduard Turon, i els regi-
dors de Cultura de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de
Vallalta, Pere Roura i Francesc Roig. A més a més, hi van
assistir representants de diverses entitats culturals i altres
agents implicats dels tres municipis.
El Pla d'Acció Cultural de la Vallalta es pot consultar al web
municipal www.santpol.org o adquirir-ne un exemplar al
Punt d'Informació (C/ Abat Deàs, 36. Telf: 93 760 45 47).

Demanen a la Generalitat que intervingui
per solucionar els problemes de Correus
Els alcaldes de Sant Pol i Sant Cebrià, davant les deficièn-
cies que presenta el servei de Correus en aquests dos
municipis i degut a la manca de resposta de l’entitat a les
demandes que se l’hi han formulat, han instat a portar el
tema al Parlament de Catalunya per mirar de resoldre el
problema. Així, el diputat de CiU al Maresme, Ramon
Camp, ha presentat davant del Parlament de Catalunya,
una Proposició no de Llei perquè la Generalitat intervingui
per solucionar aquesta situació.

Departament d’Educació de la Generalitat
PUOSC
Diputació de Barcelona (Xarxa de Municipis)
Fons Feder

Total subvencions
Ajuntament de Sant Pol (finançats amb un
préstec sense interessos concedit per Diputació)



Nadàlia tanca amb èxit de públic la
segona edició de la ludoteca infantil  
Nadàlia, la Ludoteca Infantil de Nadal que organitza
l’Ajuntament de Sant Pol durant les festes nadalenques, va
tancar amb èxit la seva segona edició, tant pel que fa a
l’afluència de públic com per la qualitat de les activitats i
espectacles que s’hi van dur a terme.
L’edició d’enguany va comptar amb la novetat d’un casal
(amb horari de matins) i d’un servei d’acompanyament coin-
cidint amb l’horari de la Ludoteca (a les tardes). Entre les
activitats proposades hi havia inflables, llits elàstics, tallers,
animació, titelles, pallassos...
Tal com reflecteix l’enquesta feta als usuaris del servei (més
de 300 al llarg de la duració de la Ludoteca), l’avaluació
general del Nadàlia 2005/2006 ha estat molt satisfactòria.
Els organitzadors valoren l’esforç comú de tots els agents
implicats en el projecte, el que ha permès tenir aquests bons
resultats. Tot i així l’organització continuarà treballant per
seguir millorant en properes edicions.

Acaba la temporada dels parquímetres
de l'Estació i el carrer Tobella
Des de la Regidoria de Governació de l’Ajuntament de Sant
Pol s’informa que a partir d’aquest mes de febrer els par-
químetres de la Plaça de l’Estació i del carrer Tobella
romandran tancats fins a la propera temporada. Aquests
estacionaments seran zona blava gratuïta, això sí, amb
horari limitat de 2 hores. Des d’aquí es vol recordar que per
estacionar en aquestes zones és obligat indicar l’hora d’ar-
ribada. Si algú ho desitja pot recollir un rellotge amb indi-
cador horari a les dependències municipals.

Ajuntament i Diputació faciliten que els
nens del CEIP Sant Pau vagin al teatre
L’Ajuntament de Sant Pol, juntament amb les Àrees de
Cultura i Educació de la Diputació de Barcelona, organitza
el programa Anem al teatre, un cicle d’espectacles per a
alumnes d’educació infantil, primària i secundària.
L’objectiu bàsic és la creació de nous públics del teatre, la
música i la dansa i l’educació de la sensibilitat artística dels
ciutadans de cada municipi. Aquest programa ha tingut ja
un total de 745 inscripcions de nens del CEIP Sant Pau,
des de P3 fins a 4t. de primària, que han pogut assistir a
diversos espectacles de teatre, música i dansa a un preu
molt reduït.

Estableixen colònies de gats controlades
al Polígon per evitar que s’estenguin 
Per acabar amb el problema dels gats als voltants del CEIP
Sant Pau, l’Ajuntament ha instal·lat dues colònies de gats
controlades al Polígon Industrial. En aquestes colònies els
gats tenen un lloc on menjar i beure, el que fa que no
s’escampin per altres zones. Els gats de les colònies s'es-
terilitzen, se'ls fa un control de malalties i un seguiment.
D’aquesta manera s'assegura que no s'estenguin.
Aquest tipus de colònies s’aniran establint de mica en mica
en diversos punts del poble que encara tenen problemes de
gats incontrolats, sobretot urbanitzacions. En aquest pro-
jecte col·laboren la Diputació de Barcelona i l’associació
Progat. 

Els Mossos investiguen l’abocament
d’olis contaminants a prop de la Riera
El passat més de gener l'Ajuntament va rebre un avís
informant que s'havien trobat uns bidons plens d'oli tombats
i vessats al costat de la deixalleria, molt a prop de la Riera.
L'Ajuntament ho va posar en coneixement de l'Agència de
Residus i dels Mossos d'Esquadra de Medi Ambient, i es va
posar en contacte amb una empresa especialitzada, que va
enviar la seva maquinària i ho va poder recollir abans que
es contaminés la Riera. L'analítica va demostrar que es
tractava d'una barreja de gas-oil i oli de motors, i que era
contaminant. En aquests moments els mossos estan
avançant en la investigació per poder localitzar els respon-
sables d'aquest abocament. Des de l’Àrea de Medi Ambient
es vol recordar a les empreses que treballen amb aquest
tipus de residus que que està totalment prohibit fer aboca-
ments incontrolats, ja que són productes contaminants.
Aquesta pràctica és del tot il·legal i es pot sancionar amb
multes de més d’un milió d’euros. Les empreses que vul-
guin desfer-se d'aquests residus es poden posar en con-
tacte amb l'empresa CATOR, especialitzada en tractament
d'olis residuals, que els passarà a recollir gratuïtament.

El web municipal proporciona informació
als ciutadans sobre la grip aviària
Degut a la creixent preocupació de la ciutadania per les
repercussions de la grip aviària, l'Ajuntament de Sant Pol
ha penjat al web municipal informació sobre aquesta malal-
tia per tal de donar resposta a tots aquells dubtes que es
puguin tenir. Així mateix, des de l'Àrea de Sanitat i Consum
de l'Ajuntament també s'atendrà a totes les persones que
necessitin dades i aclariments sobre aquest tema.  
La grip aviària és una malaltia contagiosa en animals, cau-
sada per uns virus que normalment afecten aus i, menys
habitualment, porcs. Són virus que no solen passar d'una
espècie animal a una altra, però, en rares ocasions, poden
creuar aquesta barrera d'espècie i infectar els humans. El
virus viatja ara cap a occident mitjançant les rutes de les
aus migratòries. Encara que ja ha arribat a Europa, això no
hauria de crear una situació de pànic. La grip és abans de
res una malaltia animal, que requereix una resposta de
l'àmbit veterinari.

Sant Pol ja té el .CAT
Des d’aquest mes de febrer, el web de l’Ajuntament de Sant
Pol ja té activat el domini .cat, i pot ser consultat a través de
l'adreça: www.santpol.cat. D'aquesta manera, el web de
l’Ajuntament de Sant Pol és una de les primeres adreces
d'internet catalanes que compten ja amb aquest nou domini.
Cal recordar que en el ple del dia 30/07/2004 l’Ajuntament
de Sant Pol va aprovar per unanimitat una moció d’adhesió
a la campanya “Per un domini .CAT” (www.puntcat.org)

n o t í c i e s

Sant Pol ofereix un servei gratuït per
aprendre a buscar feina
L'Àrea d'Iniciatives, Promoció i Turis-
me de l'Ajuntament de Sant Pol
(IPT) ha engegat El Club de la
Feina, un nou servei gratuït adreçat
a aturats i persones que volen millo-
rar la feina. Aquesta activitat pretén facilitar el coneixement
de la realitat del mercat de treball i oferir al col·lectiu d'atu-
rats les eines necessàries per valorar les pròpies possibili-
tats i plantejar-se estratègies de recerca de feina coherents
i adequades a la demanda del món laboral.
El Club de la Feina, que compta amb el suport la Generali-
tat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Fons Social
Europeu, pretén ser un espai d’accés als recursos, informa-
ció, assessorament tècnic i suport a la recerca activa d’ocu-
pació. L'activitat es fa setmanalment i els seus usuaris po-
den aprendre a fer un Currículum Vitae, conèixer noves ei-
nes de recerca de feina, saber com trucar a una empresa o
descobrir quin vestuari és l’idoni per anar a una entrevista.
Dins d’aquest projecte, es realitzaran també diversos
monogràfics sobre temes actuals del món laboral, que pre-
tenen aprofundir en el coneixement i, sobretot, en la pràcti-
ca d’aquestes estratègies a utilitzar en el procés de recerca
o millora d’ocupació de les persones.
El Club de la Feina ofereix aquest servei tots els dimecres
de 9:30 a 13.30h. a la Biblioteca Municipal. Per apuntar-s’hi
cal adreçar-se a l’Oficina d'Iniciatives, Promoció i Turisme,
C/ Abat Deàs, 36. Tel. 93 760 45 47, ipt@santpol.org.

La nova agenda jove amb les activitats
del trimestre ja és al web i als comerços
Ja podeu trobar al web municipal www.santpol.org/espai-
jove i als comerços del poble la nova guia jove, amb totes
les activitats i serveis que s’ofereixen des del Punt Jove de
Ca l’Arturo per al proper trimestre. 
Ca l’Arturo és un espai de trobada i dinamització juvenil
amb una sala polivalent i una sala de reunions i tallers. Des
de Ca l’Arturo es vol oferir al joves alternatives per al seu
temps lliure. Les activitats que es fan a Ca l’Arturo han estat
proposades pels joves de Sant Pol i estan obertes a tots
aquells/es que hi vulguin participar.
Actualment l’equipament només està obert durant les hores
en que s’hi fa algun taller o activitat però si algú vol infor-
mació sobre la programació o sol·licitar-ne el seu ús ho pot
fer al Punt d’Informació Juvenil, C/ Abat Deàs 36, Tel
937604547, pij@santpol.org. Horari matins: dilluns i dime-
cres de 10 a 14h. Horari tardes: de dilluns a divendres de
17 a 20h.

Els alumnes dels cursos de català fan
una sortida per visitar el Cosmocaixa
El passat mes de desembre, els voluntaris i alumnes dels
cursos de català que s'organitzen des de Benestar Social,
juntament amb l'Educador social del municipi, van fer una
sortida al Cosmocaixa, organitzada com una activitat com-
plementària als cursos de català. 
El grup, d'unes 22 persones, va visitar durant tot el matí el
museu, després es va fer un dinar de germanor i a la tarda
van anar al toca-toca (espai on hi ha animals i es poden
tocar) i al Planetarium a veure una pel·lícula.

Una setantena de persones participen
a la primera jornada de l’Agenda 21
Cap a 70 persones van assistir el passat 11 de febrer a la
primera jornada participativa sobre l’Agenda 21 que s’està
elaborant a Sant Pol amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Una Agenda 21 és un procés de participació ciu-
tadana en el que intervenen ciutadans i administracions.
L'objectiu és establir un seguit d'accions que resolguin les
principals problemàtiques ambientals i garanteixin el desen-
volupament sostenible del municipi.
Els treballs que s'han realitzat fins ara han consistit en la
recollida d'informació per part dels tècnics de la Diputació,
el que ha permès l'elaboració de l'Auditoria Ambiental. El
següent pas ha estat la realització d'un diagnòstic de l'estat
del municipi, els resultats del qual es recullen en la Diagnosi
Ambiental. Entre els aspectes positius que assenyala l’es-
tudi destaca la conservació d’espais naturals com el
Corredor del Montnegre, mentre que els aspectes negatius
a tenir més en compte són el consum excessiu d'aigua i les
deficiències de l’enllumenat públic. Tots aquests documents
són consultables al web www.santpol.org i a l’Ajuntament.
La següent fase de l'Agenda 21 serà elaborar el Pla d'Acció
Local, amb les principals propostes a desenvolupar.
Una de les característiques principals de l’Agenda 21 és el
seu caràcter participatiu. Tots aquells que hi vulguin prendre
part poden adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment, que els convocarà per la propera reunió, prevista pel
mes de març. 

Organitzen una exposició per fomentar la
tinença responsable d’animals domèstics
La Sala Polivalent de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va
acollir el passat gener l’exposició itinerant “Tinença respon-
sable d’animals domèstics”, cedida per l'Àrea de Salut
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.
L’objectiu d’aquesta mostra era fomentar l’adquisició
responsable, la cura dels animals domèstics, el respecte a
les colònies de gats i la millora de la convivència entre la
ciutadania i els animals de companyia. L’exposició anava
adreçada a tot el públic en general, així com als centres
educatius, com a eina pedagògica per a tothom. Com a
actes complementaris es va fer una conferència a càrrec de
Francina Ballester, coordinadora d’ADDA (Associació
Defensa Drets Animals) i activitats infantils per tal de donar
a conèixer l’exposició als més petits.

Per Sant Pau també és Festa Major
La Festa de Sant Pau que se celebra cada any el 25 de
gener s’ha volgut desvincular en aquesta edició del qualifi-
catiu de "petita", i reivindicar que "també és Festa Major".
Per això, es van incloure en el programa diverses novetats,
com el sopar popular i ball a l'estil dels balls d'envelat
d'estiu, que es va fer per primer cop al Pavelló Poliesportiu.
La nit va comptar amb exhibició del grup de country de Sant
Pol i amb la presència de grups de renom com La Salseta
del Poble Sec o els històrics N'gai N'gai, que van tornar a
oferir un concert al poble que els va veure néixer. També es
van incloure al programa els actes de la festa de Sant
Antoni Abat, amb benedicció d'animals i ball popular. Una
altra de les novetats a destacar van ser els actes d'home-
natge a l'antiga cobla "Els refilaires del Maresme", a qui es
va dedicar el concert de Sant Pau i una exposició.
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