
Sant Pol obté de nou 2 banderes blaves
i menció a les platges més accessibles
Les platges de Sant Pol de Mar han obtingut un any més
dues banderes blaves en reconeixement a la seva qualitat
pel que fa a neteja, seguretat i gestió mediambiental.
Aquests guardons, que concedeix anualment l'Associació
d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) a platges
i ports esportius, corresponen a les platges de Sant Pol
(Pescadors) i Platjola-Escaletes. A més a més, aquesta
entitat ha atorgat a les platges del municipi una Distinció
temàtica en Ruptura de barreres arquitectòniques i Atenció
a persones amb discapacitat, una menció especial que
només tenen dos municipis de l�Estat espanyol i que premia
la gestió feta en accessibilitat.
Els últims anys, Sant Pol 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 adequats, a més d�una
excel·lent qualitat de les aigües de bany i de la sorra. I
aquest esforç s'ha vist recompensat amb la distinció de
bandera blava per algunes de les seves platges, que s'obté
ara per tercer any consecutiu. 
La platja de Sant Pol de Mar va obtenir per primera vegada
el reconeixement internacional de bandera blava l'any

2005. El 2006 ja va obtenir dues banderes, a més d'una
menció especial al servei que ofereix en salvament, socor-
risme i primers auxilis, i que només es concedeix a tres
municipis en tot l�Estat que destaquen per tenir les platges
més segures.
L'any 2007, a més de repetir les dues banderes blaves,
s'obté una Distinció temàtica en Ruptura de barreres arqui-
tectòniques i atenció a persones amb discapacitat, menció
especial concedida per l'Associació d'Educació Ambiental i
del Consumidor (ADEAC),
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Conservem les platges netes i segures 
RECOMANACIONS DE SEGURETAT A LES PLATGES:
- Feu cas de les recomanacions dels socorristes.
- Respecteu les banderes d'estat de la mar:

- Bandera verda: bany lliure
- Bandera groga: bany amb precaució
- Bandera vermella: bany prohibit

- Banyeu-vos dins les zones senyalades i vigilades.
- És perillós banyar-se en un fons desconegut i en zones
d'espigons
- No us endinseu en zones on no toqueu fons
- No entreu bruscament a l'aigua després d'haver pres el
sol
- Eviteu banyar-vos després dels àpats.
- Eviteu consumir begudes alcohòliques a la platja
- Sortiu ràpidament de l'aigua si noteu calfreds o mal de cap
- Si us exposeu al sol, que sigui de manera progressiva
cada dia. Utilitzeu cremes de protecció solar. Pareu atenció
especial amb els nens.
SERVEIS QUE TROBAREU A LES PLATGES DE SANT POL:
- Llocs de socors
- Torres i cadires de vigilància
- Embarcacions de salvament
- Polseres identificatives per a nens i nenes: aconseguiu-les
gratuïtament en els llocs de socors d'aquesta platja.
- Panells InfoPlatja amb informació diària sobre l'estat de la
mar, temperatura de l'aigua, vent i predicció de la radiació
ultraviolada del sol.

- Cendrers portàtils de plàstic per no embrutar la sorra
- Zona de bany vigilada: degudament senyalitzada amb
balises i banderoles. Aquest servei millorarà la seguretat
dels banyistes.
- Canals d'entrada i sortida d'embarcacions
- Dutxes
- Papereres de brossa classificada.

Dos nous agents de Policia reforçaran
la vigilància a les platges durant l�estiu
L�Ajuntament de Sant Pol ha reforçat la vigilància a les plat-
ges del poble amb la contractació de dos nous agents de
Policia. Aquests agents vetllaran tant per la seguretat dels
banyistes, actuant en cas de robatoris, com de la de les
guinguetes per tal d'evitar la venda ambulant de productes.
També faran un control de l'horari de pesca, que està
autoritzada només des de les 22 fins a les 6 hores, avisant
als que incompleixin aquest horari i podent comissar el
material en cas de seguir pescant. Altres tasques d�aquests
agents seran avisar els ciutadans de la prohibició d'acam-
pada i vigilar que els amos dels gossos no els deixin deslli-
gats durant el període de banyistes, que comprèn des del
16 de juny al 16 de setembre.

Consells de seguretat per al domicili 
Mesures de seguretat:
- Alarma: s'ha de connectar sempre, tant si es marxa fora com si us trobeu
al domicili dormint. Cal que estigui connectada amb una Central Receptora
d'Alarmes (CRA) que avisi a la Policia. La situació de l'aparell s'ha de tro-
bar en un lloc de difícil accés.
- Accessos exteriors: Protegiu-los per mitjà de reixes, portes reforçades o
blindades i amb els panys tancats (preferible doble pany). Canvieu els
panys si heu perdut les claus o hi vivia altre gent anteriorment. Assegureu-
vos que els accessos que donen a patis interiors queden tancats.
- Accessos interiors: Quan aneu a dormir eviteu deixar les claus posades
al pany interior o fàcils de trobar. Tanqueu bé portes i finestres. És útil
col·locar una balda interior a les portes d'accés.
- Connecteu els sistemes d'alarma
- Garatge, vehicles i eines: assegureu-vos que es deixa tot tancat. No
deixeu les claus posades al vehicle, ni fàcils de trobar dins del domicili, i si
disposa d'alarma activeu-la. No deixeu eines a l'abast que facilitin el força-
ment de panys o d'accessos.
- Il·luminació perimetral: Deixeu el llum encès a la nit. Es pot disposar de
llums que s'activen amb temporitzador.
- Actitud davant de persones i vehicles desconeguts: Aviseu a la Policia
quan us adoneu de la presència de persones alienes que observen, con-
trolen un domicili, el moviment de vehicles, o que ja els ha vist en altres
ocasions amb una actitud sospitosa. Fixeu-vos com van vestits, quin vehi-
cle utilitzen i aviseu a la Policia.
Vacances o sortides. Consells bàsics:
- Uns mínims de desconfiança: Tanqueu amb clau tots els accessos i con-
necteu l'alarma. Deixeu objectes de valor i diners quantiosos a caixes de
seguretat d'entitats bancàries. Eviteu difondre que us absenteu de casa. Si
teniu activat el contestador automàtic no deixeu un missatge que n'indiqui
la vostra absència.
- Simuleu que hi ha algú: No tanqueu totalment les persianes, si disposeu
de reixa. Instal·leu un temporitzador automàtic de llums, ràdio o TV. Deixeu
roba estesa. És aconsellable que tingueu algú que us reculli el correu de
la bústia per evitar que s'acumuli i indiqueu una manera de ser localitzats.
- Objectes de valor: Elaboreu un inventari d'objectes amb números de
sèrie, marques (ex. número de DNI) i models. Esdevé molt útil disposar de
fotografies dels objectes més valuosos.
Quan us trobeu al domicili i creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol
entrar:
- Obrir els llums i/o crideu, farà fugir el lladre.
- Mireu a l'exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut
- Aviseu a la Policia per facilitar-ne tota informació que tingueu
- Eviteu sempre la confrontació amb qualsevol intrús i en tot cas faciliteu-
ne la fugida.
Quant torneu al domicili i us adoneu que algú hi  ha entrat:
- Si observeu que algú ha entrat al domicili no entreu. Podria ser que
encara hi hagués algú, i aviseu ràpidament a la Policia.

- Si detecteu un vehicle sospitós pels voltants intenteu fixar-vos en el
model, color, matrícula i nombre de persones. Telefoneu per facilitar la
informació a la Policia, no espereu la seva arribada.
- Si decidiu entrar, és preferible fer-ho més d'una persona, no toqueu res,
l'escena dels fets cal que es mantingui intacta.
- Tanqueu el recinte i espereu l'arribada dels agents de Policia.
Consells pers a diferents tipus de domicili:
Comunitat de veïns
- No obriu l'entrada principal a persones desconegudes
- Demaneu la identificació al personal de companyies subministradores
(empresa i nom). Si dubteu, truqueu a la companyia.
- Comproveu que la porta del garatge queda tancada en entrar i en sortir.
- Fixeu-vos que des d'obres exteriors no es pugui accedir (per bastides o
escales) als habitatges.
Casa aïllada i segona residència:
- Tanqueu la porta principal i secundàries amb clau i si pot ser amb panys
de seguretat i baldes.
- Instal·leu reixes, com a mínim a finestres i portes de planta baixa.
- Els tancaments d'alumini són més vulnerables, cal reforçar-los amb un
sistema de tancament addicional (bloqueig des de l'interior).
- Poseu un sistema de bloqueig de persianes un cop tancades.
- Instal·leu temporitzadors automàtics d'encesa dels llums interiors del
domicili, que són visibles des de l'exterior.
- Si disposeu de cadenat que envolta la casa, situeu-lo el més allunyat
possible perquè no es pugui acostar cap vehicle.
- Els animals de companyia són molt útils a l'exterior de la casa.
Denúncies:
- Si tot i les precaucions que preneu sou víctimes d'un fet delictiu és nec-
essari que el denuncieu.
- Podeu denunciar els fets tant a la Policia Local de Sant Pol com als
Mossos d'Esquadra. Disposeu a més d'una altra manera ràpida i àgil a
través d'internet a l'adreça www.gencat.net/mossos
- Les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) presten servei les 24 hores del
dia.
- Es poden presentar denúncies per escrit.
- És aconsellable portar un document d'identificació personal o facilitar
sempre el seu número de DNI.
- Si heu patit un robatori porteu una llista dels efectes sostrets amb el
màxim de dades significatives.
- Si sou víctimes d'un delicte no toqueu res i aviseu a la Policia Local de
Sant Pol de Mar o als Mossos d'Esquadra.
- Si teniu coneixement d'un fet delictiu o en sou testimoni aviseu a la
Policia Local de Sant Pol, la col·laboració ciutadana és imprescindible per
al coneixement dels delictes i evitar-ne de posteriors.
- Presentar denúncia falsa està penat per les lleis de l'estat.
En el nostre municipi, per tal de vetllar per la seguretat de tothom,
aquesta temporada d'estiu s'han contractat de reforç sis nous agents
que vigilaran tant la zona centre com les urbanitzacions.

JGL 05/07/07:
1. Atorgament de llicències urbanístiques corresponents a: obres majors (Exp. 185/06, Exp. 129/07), obres menors (Exp.120/07, Exp.
127/07, Exp. 130/07, Exp. 131/07), obres a la via pública (Exp. 126/07), retorn de fiança (Exp. 320/03).
2. Acceptació subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona dins el marc del Protocol General �Xarxa Barcelona municipis de
Qualitat� corresponents a l�àrea d�Educació (Xarxes intermunicipals d�educació permanent: 10.722 �, i Entorn / Participació i convivència /
Infància: 4.277 �)
3. Aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona pel projecte de la nova biblioteca municipal, dins el marc del Protocol General
�Xarxa Barcelona municipis de Qualitat�, de suport tècnic per a la redacció del projecte biblioteca municipal i per un import de 30.000 euros.
(La redacció del projecte té un cost màxim estimat de 90.000 euros, dels quals 60.000 aniran a càrrec de l�Ajuntament).
4. Adjudicació contracte renting per a l�adquisició d�un vehicle escombradora a l�entitat CAIXA RENTING,  en la modalitat de leasing
financer,  per un temps de 48 mesos i un import total de 34.830 euros, resultant una quota mensual de 1.034,46 euros.
5. Assumptes personal: Nomenament, com a funcionària de Carrera de l�Escala d�Administració  General, subescala subaltern, l�aspirant
Sra. Maria José Rosado Benítez. Nomenament, com a funcionaris interins per cobrir cadascun d�ells una plaça d�agent de la Policia Local,
Escala d�Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Agent de la Policia Local, (Grup D) els Srs. Elisabet Garcia Alcaraz,
Juan Manuel Bazan Lobato i Vanesa Esteban Ortega, per atendre les necessitats de vigilància, seguretat i atenció als ciutadans derivades
de l�increment temporal de població durant l�estiu. Contractació de màxima urgència mitjançant contracte de durada determinada modalitat
d�obra o servei determinat, la Sra. Míriam Aznar Garcia, des del dia 9 fins el dia 31 de juliol de 2007, com a monitora a temps parcial.
6. Assabentats de la instància presentada per JUNTS per Sant Pol, de data 3 de juliol de 2007, R.E. 2930, en la que demana la convo-
catòria d�un Ple extraordinari.

ACTIVITATS DURANT L�ESTIU A SANT POL DE MAR:
Podeu trobar tota la informació a  www.santpol.cat

a c o r d s  j u n t a  d e  g o v e r n  l o c a l



n o t í c i e s n o t í c i e s
Horaris de tancament dels carrers
Consolat del Mar i Nou durant l�estiu
Amb la finalitat de millorar la vialitat dels carrers del centre
de Sant Pol de Mar i protegir i prioritzar l'accés dels
vianants durant els mesos de més afluència de persones al
nostre municipi, l'Ajuntament juntament amb la Unió de
Comerciants han fixat els horaris definitius de tancament al
trànsit dels carrers Nou i Consolat de Mar. 
Aquests afectaran els caps de setmana i festius dels mesos
de juny i setembre i tots els dies de la setmana dels mesos
de juliol i agost amb els següents horaris:
Juliol i agost: de dilluns a divendres de 18 a 22 h. dissabtes,
diumenges i festius de 12 a 14 h. i de 18 a 22 h.
Setembre: dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h. i de
18 a 21 h.
Recordem que tothom qui visqui als carrers afectats per
aquestes restriccions de trànsit (Consolat de Mar, Nou,
Manzanillo) podrà accedir als seus domicilis amb el vehicle
que estigui correctament identificat amb l'adhesiu lila que
així ho verifiqui. Els vehicles que hagin d'accedir a l'avingu-
da Doctor Furest hauran d'anar acreditats amb l'adhesiu de
color verd.
Tanmateix cal recordar que s'han anul·lat les màquines de
pagament per a les zones d'aparcament limitat (zones
blaves) dels carrers Manzanillo, Tobella i Plaça de l'Estació.
En aquestes zones qualsevol persona que hi desitgi
aparcar ho podrà fer gratuïtament durant una hora posant
en el rellotge horari l'hora d'arribada.

Anul·lació dels parquímetres de
pagament a la zona comercial del centre
S'han anul·lat definitivament les màquines de pagament per
a les zones d'aparcament limitat (zones blaves) dels carrers
Manzanillo, Tobella i Plaça de l'Estació transformant-la en
zones d'aparcament gratuït. En aquestes places d'aparca-
ment s'ha pintat la senyalització en les places amb el dis-
tintiu 1H.
El motiu d'aquesta mesura és aconseguir més rotació en
els escassos aparcaments de la zona centre, poder aparcar
en moments puntuals i evitar que es deixin aparcats cotxes
molts dies seguits. En aquestes zones qualsevol persona
que hi desitgi aparcar ho podrà fer gratuïtament durant una
hora posant en el rellotge horari l'hora d'arribada.

El pàrquing de Can Sauleda queda com a
única zona de pagament de temps limitat
Amb l'anul·lació de les
zones d'aparcament
limitat (zones blaves)
dels carrers
Manzanillo, Tobella i
Plaça de l'Estació
l'única zona d'aparca-
ment de pagament al
centre del poble és la
del pàrquing Sauleda. 
Aquest aparcament
és l'únic que és de
pagament per a tots
els vehicles que hi
aparquin, indepen-
dentment tinguin l'ad-
hesiu anual per aparcar a qualsevol de les altres àrees d'a-
parcament de temps limitat. 
Juntament amb la Unió de Comerciants s'ha decidit que
sigui de pagament per aconseguir que el seu ús sigui bàsi-
cament comercial per aparcar quan es vagi a comprar als
establiments del centre del poble.
Distribució del nombre de les places
d�aparcament a Sant Pol de Mar

Nombre de places gratuïtes: 291
Nombre de places zona blava
(gratuïtes residents): 493
Nombre de places pagament 
obligatori: 28

Total places 812

Costat Camp Futbol
La Riera
Parc del Litoral

Zona Centre
Pàrquing Sauleda

Doctor Furest
L'Hotel
La Sènia
Pau Simón
Garrofers
C/ Carrasco i
Formiguera

80
43

386

25
28

14
33
11

107
50
35

Gratuït
Gratuït

Zona blava
Gratuït residents

Gratuït
Zona blava

Pagament obligatori
Gratuït
Gratuït
Gratuït

Zona blava
Gratuït
Gratuït

NOMBRE 
LLOC PLACES TIPUS

Aparcament zona blava temporada 2007:
ADHESIUS D�APARCAMENT GRATUÏT
La Regidoria de Governació informa que per a la tempora-
da d�aparcament limitat de la zona blava, aquest any s�han
creat diferents adhesius d�aparcament gratuït per als veïns
de Sant Pol de Mar, d�acord amb les necessitats de cada
col·lectiu del nostre municipi.
Aquests distintius es podran recollir a l�Ajuntament, prèvia
presentació de la documentació del vehicle, en horari d�a-
tenció al públic de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.
APARCAMENT ZONA BLAVA - 1 juny-30 setembre 2007:

<< Vàlida per aparcar gratuïtament al Parc
del Litoral i carrer Pau Simón.
Usuaris: empadronats (gra-
tuït) i segona residència
(pagament abonament).  

>>
Vàlida per aparcar gratuïtament al Parc del
Litoral pels veïns de St. Cebrià de Vallalta.

<< Vàlida per aparcar en zones de càrrega i
descàrrega i zones blaves. Usuaris: serveis,
industrials i comercials.

>>
Vàlida per aparcar al centre

(Pl. Estació i C/ Tobella). 
També Parc del Litoral i Pau Simón

Usuaris: comerciants, botiguers i veïns carrers del Mar,
Nou, Tobella, Ferrocarril i Manzanillo (amb rellotge horari)

<< Vàlida per aparcar a la Urbanització
Roques Blanques. També Parc del Litoral i
Pau Simón. Usuaris: veïns
de la urbanització

>>Vàlida per accedir al carrer
Dr. Furest. Usuaris: propietaris o llogaters

d�immobles situats a Dr. Furest

La Policia Local inicia una campanya de
control de velocitat durant el mes de juliol 
La Policia Local de Sant Pol de Mar realitza una campanya
de control de velocitat des de principis de juliol per tal d'a-
conseguir reduir la velocitat de tots els vehicles i els acci-
dents, tant a l'interior de la població com a les urbanitza-
cions i les vies d'accés. Igualment, durant l�estiu es contro-
larà la circulació de ciclomotors al centre del poble per tal
d�evitar possibles molèsties que puguin ocasionar.
Per aquest motiu s'ha cedit a la Policia Local un radar que
capta la imatge del vehicle que sobrepassi el límit de veloci-
tat establerta a cada via. L'infractor rebrà al seu domicili la
notificació per excés de velocitat; infraccions que estan
establertes amb multes des de 120 fins a 301 � depenent
de la via per on circuli i la velocitat assolida pel vehicle.
Recordem que aquestes infraccions van aparellades amb
la pèrdua de punts i la retirada del permís de conduir.

Correus amplia els serveis i l�horari
a la seva oficina de Sant Pol 
Correus ha ampliat els serveis i els horaris de la seva ofici-
na de Sant Pol, que fins ara era només auxiliar. D'aquesta
manera, l�oficina prestarà tot el ventall de serveis i produc-
tes de la companyia, es a dir, a més dels serveis postals
bàsics fins ara disponibles (carta, certificat, paquet postal i
venda de franqueig), també es podrà disposar de serveis
de paqueteria urgent nacional i internacional, gir postal, fax,
burofax o telegrames, i fins i tot serveis bancaris, com lli-
bretes d�estalvi, comptes corrents, targes de crèdit,
préstecs i hipoteques, productes d�inversió, plans de pensió
o assegurances.
L'oficina de Sant Pol també amplia considerablement el seu
horari d�atenció als clients oferint 16 hores setmanals més.
Des d�ara restarà oberta al públic de 8:30 a 14:30 hores,
de dilluns a divendres, i de 9:30 a 13 h. els dissabtes.

Mesures de prevenció d�incendis forestals
durant els mesos d�estiu
Durant els mesos d'estiu i amb el risc de patir incendis fo-
restals no es podran realitzar cremes que es duguin a
terme en els terrenys forestals i la franja de 500 metres que
els envolti. Actuacions que no es permeten, del 15 de març
al 15 d'octubre en terrenys forestals, siguin o no poblats
d'espècies arbòries i a la franja de 500 m. que els envolta:
1. Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina
sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
- Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals,
agrícoles o de jardineria.
- Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre
de les  àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les
urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barba-
coes d'obra amb mataguspires.
- Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
2. Llençar objectes encesos.
3. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de
qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
4. Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes
que continguin foc.
5. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades
en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
En cas d'haver de fer foc per motiu molt justificat, cal trami-
tar la sol·licitud al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

Nou telèfon atenció al client de Sorea 
Sorea ha posat a disposició dels ciutadans un nou telèfon
per a l'atenció comercial amb horari de 8 a 20h. de dilluns
a divendres. Aquest nou centre d'atenció permet realitzar
telefònicament la majoria de les gestions administratives
com: canvis de titularitat, domiciliacions bancàries, queixes,
etc. El nou telèfon d'atenció al client és: 902 250 070


