
L'Ajuntament desmantellarà la primera
de les antenes situades al Pi del Soldat
Aquest mes d'abril l'Ajuntament de Sant Pol de Mar pro-
cedirà a desnonar i recuperar la possessió de la part del sòl
públic que ocupa una de les antenes situades al Pi del
Soldat, la que és propietat de Telefònica, amb el desman-
tellament de les instal·lacions, una vegada esgotat el termi-
ni de 10 anys de la llicència d'ocupació que el consistori li
va concedir el 1996. Després dels diversos requeriments
que se li ha fet a l'empresa perquè retiri les seves
instal·lacions un cop vençut aquest termini, i un cop
transcorregut el termini legal sense que l'empresa ho hagi
fet, l'Ajuntament podrà finalment (amb el conseqüent per-
mís judicial, cas que Telefónica no doni la seva conformitat)
executar subsidiàriament el desmantellament d'aquesta
antena, amb el cost a càrrec de l'empresa.
De la resta d'antenes de telefonia mòbil, la d'Airtel/Voda-
fone també ha esgotat el termini legal per ocupar aquest sòl
públic, havent iniciat ja l'Ajuntament l'oportú expedient de
desnonament administratiu, preveient que el seu desman-
tellament pugui produir-se durant aquest any 2007, mentre
que la llicència d'Amena/Retevisión venç el 2010.
Tot i això, el problema d'on situar les antenes seguirà
existint ja que empreses i Ajuntament no es posen d'acord
en quin és l'espai més idoni per traslladar aquestes
instal·lacions. La particular orografia de Sant Pol fa molt
difícil que el senyal arribi bé a tot el poble i les operadores
són reàcies a col·locar les seves antenes més enllà de l'au-
topista, a la zona de Can Tiril, que és el lloc que proposa
l'Ajuntament, ja que haurien de posar repetidors pel poble,
amb la despesa que això suposa.

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar va concedir entre els anys
1996 i 2000 tres llicències d'ocupació a sengles operadores
de telefonia mòbil. Aquestes llicències autoritzaven a ocu-
par el sòl de domini públic situat al Pi del Soldat per un ter-
mini de 10 anys. Aquest terreny està qualificat pel Pla
General d'Ordenació Municipal com a zona de parcs i
jardins urbans i, per tant, legalment no hauria d'acollir unes
instal·lacions com aquestes. El cas de la quarta antena, la
de TRADIA, però, és diferent, ja que no es va atorgar cap
autorització, sinó que es procedí a la signatura d'un con-
tracte d'arrendament per 25 anys firmat l'any 2001. La
rescissió d'aquest contracte per part de l'Ajuntament com-
portarà aparellada, de ben segur, una indemnització per a
l'empresa arrendatària.
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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 07/11/06:
- Donar compte del Decret de l�Alcaldia núm. 453/06
de data 4 d�octubre de 2006, sobre noves delega-
cions de l�Alcaldia en favor de Regidors de la
Corporació. Aquest decret es va detallar en l�anterior
Ajuntament Informa núm. 17.
- Ratificació del Decret de l�Alcaldia núm. 455/06 de
data 5 d�octubre de 2006, referent a la proposta
d�aprovació de les festes locals pel 2007. Aprovat per
unanimitat.
- Aprovació Provisional Modificació Puntual del
PGOM sobre creació del Sistema Dotacional
d�Habitatge Públic i Requalificació de la finca Roger
de Flor núm. 25. Aprovat amb l�abstenció de Som-hi i els
vots a favor de la resta de grups.
- Aprovació Provisional Modificació de l�Ordenança
Fiscal núm. 5, reguladora de l�Impost sobre
Instal·lacions, Construccions i Obres. Aprovat amb els
vots en contra de Som-hi i favorables de la resta de
grups.
- Aprovació dels Comptes Generals corresponents
als exercicis 2004 i 2005. Aprovat amb els vots en con-
tra de PSC i favorables de la resta de grups.
- Aprovació Inicial del Pla d�Ordenació Urbanística de
Sant Pol de Mar. La proposta va ser rebutjada per 6 vots
en contra de Som-hi, PSC i els regidors Joan Tarruella i
Pere Roura (ERC) i 5 a favor de la resta de regidors.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 04/12/06:
- Donar compte del Decret de l�Alcaldia núm. 493/06
de data 8 de novembre de 2006, sobre noves delega-
cions de l�Alcaldia a favor de Regidors de la
Corporació. Aquest decret el trobareu detallat en aques-
tes pàgines.
- Aprovació expedient de desafectació de la finca
ubicada al C. Roger de Flor, núm. 25. Aprovat per una-
nimitat.
- Adjudicació de la concessió administrativa del bé
demanial del camp de futbol municipal �Sot del
Bagueny� per a l�ús comú especial de tornejos de
futbol. S�aprova deixar aquest punt sobre la taula per
tractar-lo en el pròxim ple, amb els vots de Som-hi, PSC
i els regidors Joan Tarruella i Pere Roura i els vots en
contra de la resta de regidors.
- Aprovació operació de crèdit a llarg termini amb
Caixa Crèdit de Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació de l�expedient 04/06 de modificació de
crèdit pressupostari. Modalitat: suplement de crèdit.
Aprovat per unanimitat.
- Moció dels grups municipals PSC, Som-hi i regidors
Joan Tarruella Bernaus i Pere Roura i Ferrer sobre
modificació del contingut del POUM, abans de la
seva aprovació inicial. S�aprova per 6 vots a favor de
Som-hi, PSC i els regidors Joan Tarruella i Pere Roura i
5 en contra de la resta de regidors.

ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 22/12/06:
- Adjudicació de la concessió administrativa del
camp municipal de futbol "Sot del Bagueny" per l'ús
comú especial de tornejos de futbol. Aprovat amb
l�abstenció del regidor Joan Tarruella i els vots favorables
de la resta de regidors.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 31/01/07:
- Presa de coneixement de la renúncia del Regidor
d�aquest Ajuntament, Sr. Salvador Sauleda Parés del
grup municipal SOM-HI.
- Aprovació Definitiva Estudi Detall parcel·la c/
Ramon Planiol Claramunt, núm. 4 A (Urbanització
Can Balmanya). Aprovat amb els vots en contra de PSC
i favorables de la resta de grups.
- Acceptació subvenció PUOSC-2004 destinada al
finançament de les obres de millora de terreny del
centre de recollida selectiva de Sant Pol de Mar.
Aprovat per unanimitat.
- Aprovació nou Acord de Delegació a la Diputació de
Barcelona de les competències municipals, relatives
a la gestió i recaptació de multes de trànsit. Aprovat
per unanimitat.
- Acceptació del compromís de manteniment i con-
servació de les obres/instal·lacions executades en
virtut del projecte de millora de l�accessibilitat de les
platges de Sant Pol de Mar. Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 27/02/07:
- Presa de possessió del Sr. José Parada Rafael del
càrrec de regidor d'aquest Ajuntament.
- Modificació Ordenança reguladora de les Bases per
a l'atorgament de subvencions a entitats, associa-
cions i/o col·lectius sense ànim de lucre. Aprovat per
unanimitat.
- Acceptació Renúncia Concessió Administrativa
atorgada a favor de Repsol en relació al terreny de
domini públic ubicat a la plaça de Sant Cristòfol.
Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 27/03/07:
- Acceptació subvenció del Departament d�Educació
pel finançament del curs 2006-2007 de la Llar
d�Infants Municipal. Aprovat per unanimitat.
- Verificació del text refós de la modificació puntual
del Pla General d�Ordenació Municipal sistema de
dotació d�habitatge públic. Aprovat amb l�abstenció de
Som-hi i els vots favorables de la resta de grups.

(La gravació íntegra dels plens es pot trobar a www.santpol.org)
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Obren un nou pas per travessar la
Nacional II des de la zona de Moré 
Els veïns de la zona de Moré ja poden travessar la Nacional
II per un nou pas que s�ha habilitat al costat del Torrent del
Moré. Després de les demandes d�alguns veïns de la zona,
que tenien moltes dificultats per anar caminant al centre del
poble i amb la perillositat que comporta travessar la car-
retera en aquest tram, els serveis tècnics de l�Ajuntament
van projectar aquesta obra, que es va presentar al MOPU,
organisme que s�ha fet càrrec de la seva execució. 

Avís: tancament puntual de la deixalleria
degut a les obres de la nova instal·lació
A causa de les obres per a la construcció de la nova deixa-
lleria mancomunada de Sant Pol i Sant Cebrià, l'Ajuntament
es veu obligat a tancar de manera puntual l�espai que feia
servir actualment com a tal i demana comprensió als ciu-
tadans per les molèsties que els pugui ocasionar.
Per facilitar la recollida de deixalles durant aquest temps
que la instal·lació estigui tancada, la regidoria de Medi
Ambient us vol recordar que l�Ajuntament disposa dels
següents serveis:
- Recollida de mobles i trastos vells, prèvia trucada al
telèfon 93 790 55 60. L�empresa l�Arca del Maresme us els
passarà a recollir per casa. Primer cal quedar en el dia i
hora que poden passar a recollir-los.
- Recollida de restes de jardí, prèvia trucada al telèfon 93
760 04 51 (Ext. 30). Es passen a recollir per davant de la
porta de casa, només cal deixar les restes ben lligades o en
bosses compostables.



Anunci de l�Ajuntament de Sant Pol referent
a canvis en les delegacions d�alcaldia
Es fa públic per al general coneixement que l�Alcaldia d�aquest
Ajuntament en data 8 de novembre que som, ha dictat el decret
núm. 493/06, quina part resolutiva és del següent tenor literal:
�Primer.-  REVOCAR la delegació de les Àrees de Cultura,
Solidaritat i Serveis Socials efectuada per aquesta Alcaldia mit-
jançant resolució de data 17de juny de 2003, a favor del Regidor
Sr. Pere Roura i Ferrer.
Segon.-   DELEGAR  en el Primer Tinent d�Alcalde, Sr. Ramon
Llastary Canadell amb caràcter genèric les àrees de �Serveis
Socials i Solidaritat�, atribuint-li la direcció, inspecció i gestió de les
mateixes, excloent de la referida delegació la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Tercer.-  DELEGAR  en el Segon Tinent d�Alcalde, Sr. Albert Font
Lacambra  amb caràcter genèric l�àrea de Cultura, atribuint-li la
direcció, inspecció i gestió dels diferents serveis compresos en
aquesta Àrea, excloent de la referida delegació la facultat de

resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
Quart.- ADSCRIURE a l�Àrea  d�Ensenyament la direcció, inspec-
ció i gestió de l�Escola Municipal de Música. 
Cinquè.-  MANTENIR totes aquelles delegacions que aquesta
Alcaldia efectuà per resolucions de data 17 de juny de 2003, 4
d�octubre de 2004, i 4 d�octubre de 2006 i que en posterioritat no
s�han vist afectades per altres resolucions en matèria de delega-
cions.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als regidors Sr. Pere Roura
Ferrer, Sr. Ramon Llastarry Canadell, Sr. Albert Font Lacambra,
així com a les treballadores municipals Sra. Anna Losantos
Sistarch i Sra. Núria Santaren i Llop, i procedir a la seva publicació
en el BOP de Barcelona, en el taulell d�edictes de l�Ajuntament i
en el Butlletí d�Informació Municipal.
Setè.- Donar compte de la present resolució al Ple de l�Ajuntament
de conformitat amb l�art.44 del ROF.�
Sant Pol de Mar, 8 de novembre de 2006
L'ALCALDE, MANUEL MOMBIELA SIMON

n o t í c i e s
Les palmeres de Sant Pol també estan
afectades per l�escarabat morrut
La regidoria de Medi Ambient ha detectat la presencia de
l�escarabat anomenat �morrut de la palmera�
(Rhynchophorus ferrugineus) a diversos exemplars de Sant
Pol. Es tracta d�un coleòpter, de recent introducció al nostre
territori, que produeix danys irreversibles a diferents espè-
cies de palmeres i que ha experimentat una forta expansió
en els últims temps en la comarca del Maresme.
Els primers símptomes es manifesten en una desestruc-
turació de les fulles, aquestes es poden arrancar fàcilment
o cauen i en el seu punt d�inserció es pot observar la
presència de la plaga, especialment capolls. En poques
setmanes, la pràctica totalitat de la corona es veu afectada,
originant la mort de la palmera.
La Generalitat de Catalunya ha declarat l�existència oficial
a Catalunya de la plaga del morrut de la palmera i es quali-
fica d�utilitat pública la prevenció i la lluita contra ella.
Així mateix segons l�Ordre ARP/343/2006 tots els profes-
sionals del sector, viveristes, comerciants o jardiners, així

com les corporacions
locals, tenen
l�obligació de comu-
nicar el Servei de
Sanitat Vegetal, si
detecten palmeres
afectades per la plaga
o amb símptomes
sospitosos de la seva
presència.
Per tal d�informar de la
presència de la plaga
o de símptomes
sospitosos a les
palmeres cal avisar
als següents telèfons:
- Serveis Territorials a Barcelona: 934092090
- Ajuntament de Sant Pol de Mar: 937600451 Ext.30
Elena Fernández.

n o t í c i e s

L�Ajuntament promou uns cursos sobre
administració local adreçats als ciutadans
L�Ajuntament de Sant Pol de Mar ha organitzat una sèrie de
cursos adreçats a tots aquells ciutadans interessats en el
funcionament de l�Administració Local. Aquests cursos,
englobats en el marc del Pla de Formació iniciat pel Consell
de Serveis Personals i Qualitat de vida d'aquest consistori, 
han versat sobre el pressupost municipal, la participació
ciutadana, el marc legal associatiu, la legislació bàsica de
l'Administració Local i l�urbanisme. El seminari sobre tèc-
niques de debat i negociació que s�impartirà el mes d�abril
completarà el pla.
Tots aquests cursos s�han impartit de forma gratuïta i han
comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Instal·len papereres dispensadores de
bosses per als amos dels gossos
Amb l'objectiu d'incentivar
la recollida dels excrements
dels gossos en determinats
punts del poble, l�Ajunta-
ment de Sant Pol està
instal·lant papereres dis-
pensadores de bosses en
els punts més afectats per
aquesta problemàtica. 
En una primera fase s'han
instal·lat papereres dispen-
sadores al costat del pont
de fusta de la Riera, entre
la Sènia i l'Avinguda dels
Garrofers, al parc del Mirador i a l'inici de l'Avinguda dels
Garrofers. Per tal d'incentivar-ne l'ús i recordar l'obligatorie-
tat de la recollida dels excrements dels gossos, es preveu
enviar una carta informativa als propietaris de gossos cen-
sats, demanant la col·laboració de tothom. Un cop entrin en
funcionament aquestes papereres es podrà valorar l'efec-
tivitat d'aquesta mesura i la possibilitat d'instal·lar-ne de
noves.

La Llar i el CEIP signen un conveni per
treballar un sistema pedagògic comú
El CEIP Sant Pau i la Llar d�Infants El Pi del Soldat han fir-
mat un conveni pel qual es comprometen a donar continuï-
tat entre els dos cicles educatius, incorporant alguns
mètodes de la manera de treballar de la llar als nens de 3-
6 anys, per tal que la transició al nou cicle no suposi un
trencament en la seva formació.
La metodologia pedagògica que utilitza la llar es basa en
els tallers, de manera que els nens aprenguin des de l�ex-
perimentació, en grups reduïts, amb espais d�activitats...,
mentre que en la manera de treballar del CEIP s�utilitza
més el sistema basat en fitxes. El CEIP ha incorporat
recentment l�assessorament d�una formadora per tal d�anar
incorporant aquest mètode basat en tallers, que pedagògi-
cament es considera més ric per als nens d�edats reduïdes,
i des de la idea que els 0-6 anys dels nens conformen una

mateixa etapa, en la que tenen les mateixes necessitats
educatives. Per això els mestres dels dos centres faran
trobades periòdiques per tal de treballar aquesta metodolo-
gia comuna entre els dos equips.

La Policia Local ha retirat aquest any 31
vehicles abandonats de la via pública 
El passat mes d'octubre la Policia Local va portar a terme
una intensa campanya per tal de retirar de la via pública els
cotxes que es troben en estat d'abandonament. Quan la
Policia detecta un cotxe en aquesta situació s'inicien les
gestions per tal de localitzar el propietari, al qual li comu-
niquen que ha de retirar obligatòriament el vehicle de la via
pública.
Durant l'octubre es van retirar voluntàriament 2 cotxes men-
tre que es van haver d'iniciar expedient per poder-los reti-
rar i portar al dipòsit municipal de 8 cotxes més i 4 motoci-
cletes. Una vegada es retira el vehicle amb grua, la Policia
comunica al titular l'inici de l'expedient i s'adverteix que si
no es retira el vehicle serà considerat un residu sòlid i es
demanarà la baixa d'ofici al Servei Català de Trànsit. 
Dels 25 vehicles retirats aquest any amb grua per la Policia,
s'han hagut de tramitar 18 baixes d'ofici mentre que els 7
restants, finalment han estat tramitats voluntàriament pels
seus propietaris.

Habiliten un aparcament per als cotxes
particulars per accedir al CEIP Sant Pau
Arrel de la problemàtica que es troben pares i mares en els
horaris escolars d'entrada i sortida per l'aparcament als
voltants del CEIP Sant Pau, la Policia Local en col·laboració
amb l'AMPA, volen recordar quina és la zona on poden
aparcar els vehicles per pujar i baixar dels cotxes amb els
infants amb tota seguretat.
A 50 metres de l'escola, entre el Club de la Riera i la car-
retera B-603 (davant del restaurant Ca la Nati) hi ha el
pàrquing, on es poden deixar els vehicles lliurement sense
córrer cap perill i accedir a l'escola pel pas soterrat.
Recordem que per arribar amb els cotxes a l'esmentat
aparcament, cal realitzar la rotonda petita que distribueix
les quatre carreteres. (Vegeu plànol explicatiu a l�esquerra
d�aquestes ratlles).
Tal i com ja s'informava a principis de setembre des de les
Regidories d'Ensenyament i Governació de l'Ajuntament de
Sant Pol de Mar, queda totalment prohibit l'accés a l'es-
planada de sorra per tal que els autocars puguin maniobrar
lliurement i evitar possibles atropellaments a vianants.
Només podran accedir a aquesta zona els treballadors de
l'escola degudament acreditats.

Restringida la circulació al camp de futbol
Per altra banda, la Policia Local informa que queda
restringida, en horari escolar, la circulació al camp de futbol
a tots els vehicles, d'acord amb la senyalització que així ho
indica; per la qual cosa els agents sancionaran aquells
vehicles que infringeixin aquesta normativa. 
Per últim, la Policia Local vol aprofitar aquest espai per
recordar a tots els pares les normes bàsiques de circulació
per vetllar per la seguretat del conductor i de la resta d'ocu-
pants del vehicle: retencions infantils obligatòries fins als
1,50 cms. d'altura de l'infant, reduir la velocitat de conduc-
ció, i en tot moment respectar i complir els consells i les
indicacions dels agents que fan la seva tasca per donar
protecció als nens i nenes, entre d'altres.


