
Els Mossos investiguen l’enverinament
d’animals en diferents punts de Sant Pol
L’Ajuntament de Sant Pol ha demanat la col·laboració dels
Mossos d’Esquadra per tal que s’investigui l’enverinament
de gats detectat en diferents punts del municipi. Arran de
nombroses trucades de veïns denunciant l’enverinament de
gats a Sant Pol i gràcies a la col·laboració de la veterinària
local que ha atès alguns d’aquests animals enverinats, des
de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament s’han iniciat les
accions pertinents per tal de solucionar el problema.
Després de les denúncies rebudes, els tècnics van com-
provar que algú havia estat deixant menjar amb verí als ani-
mals, en van recollir mostres i les van enviar a la unitat de
Mossos d'Esquadra i Agents Rurals, als que s'ha demanat
la col·laboració per tal d’eradicar aquesta pràctica. Des de
l’Ajuntament es vol advertir els responsables d’aquestes
accions que es tracta d'una infracció molt greu de la Llei de
Protecció dels Animals 22/2003, de 4 de juliol, i també d’un
delicte contra la salut pública. És voluntat de l'Ajuntament
acabar amb aquesta actitud incívica i per això s'aplicarà
amb tot el rigor la normativa vigent en matèria de sancions
al/s responsable/s de les accions que infringeixen aquesta
Llei. Des de l’Ajuntament s’intenta evitar la proliferació de
gats a través de l’establiment de colònies controlades, on
s’esterilitza els animals, se’ls fan controls periòdics de les
malalties i un seguiment. Tot i així, últimament ha augmen-
tat considerablement la població de gats i de cara a 2008
està previst crear noves colònies per reduir el problema.

Un nou semàfor facilitarà la circulació de
vianants entre el CEIP i Can Balmanya
Sant Pol ja té el
primer semàfor.
Està instal·lat a
la carretera que
va cap a Sant
Cebrià, on con-
vergeixen les
entrades del
CEIP Sant Pau
i la urbanització
de Can Balmanya. El trànsit de cotxes en aquesta zona ha
augmentat molt des que hi ha l’accés a l’autopista C-32, els
vehicles circulen a una velocitat molt elevada i tenen poca
visibilitat quan s’acosten a l’escola. Aquesta situació fa que
les hores d’entrada i sortida dels nens siguin especialment
perilloses i requereix la presència constant d’un agent que
controli el trànsit. El semàfor, que ha estat finançat per la
Diputació de Barcelona després de les contínues deman-
des de l’Ajuntament, entrarà en funcionament en breu i
s’accionarà amb un polsador. Tot i així, a les hores punta la
policia continuarà vetllant per evitar possibles incidents.
En aquesta mateixa via, l’Ajuntament està pendent encara
d’obtenir el finançament per a la construcció d’una rotonda
a l'entrada del poble, al punt conegut com “les quatres car-
reteres”, ja que actualment no disposa de les mesures de
seguretat i senyalització adequades.
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Consells preventius per evitar l’expansió
del mosquit tigre per la comarca
Com bé sabreu pels mit-
jans de comunicació el
mosquit tigre (Aedes
albopictus) s'ha convertit
en un problema pels ciu-
tadans, des que es va
detectar a Sant Cugat del
Vallès s'ha anat estenent a
diverses poblacions i final-
ment ha arribat al
Maresme, on ja s'ha
detectat a poblacions com
El Masnou, Dosrius, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac i Canet
de Mar.
Per prevenir-ne l'expansió, és molt important la col·labo-
ració de tota la ciutadania, entre tots podem fer que la seva
abundància disminueixi i a l'hora que la  velocitat de la seva
expansió es redueixi en benefici de tots.
A continuació detallem algunes recomanacions per prevenir
l'expansió d'aquest mosquit, especialment per eliminar tots

els punt d'aigua on puguin créixer les larves:
· Buidar regularment o retirar qualsevol recipient de l'exte-
rior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros,
galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics,
ornaments de jardí, etc.
· Evitar les acumulacions d'aigua en zones de drenatge o
canals de desguàs
· Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acu-
mulin aigua
· Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i
cobrir-les amb una tela mosquitera
· Mantenir cobertes les piscines mentre no s'utilitzen. Les
piscines de plàstic s'han de buidar periòdicament, i si no es
fan servir cal retirar-les.
· Canviar molt sovint l'aigua de les plantes que viuen en
aigua i la dels plats dels animals domèstics.
Volem recordar però que el mosquit tigre no és transmissor
de malalties i per tant, no comporta cap risc de  tipus sani-
tari. Pot ser, però, molest degut a que pot picar de manera
reiterada i durant les hores de llum.
L'Ajuntament començarà una campanya d'inspecció de les
propietats privades per tal d'ajudar a evitar les situacions de
proliferació d'aquest insecte.

JGL 04/10/07:
- Concedir a Alconed, SA la llicència ambiental municipal (tipus B) per a l'exercici de l'activitat de comerç al major de
productes alimentaris congelats, ubicada en el Carrer Sant Galderic, 23 nau 1 d'aquest municipi.
- Autoritzar l'organització de la fira "Canvi d'armari"  sol·licitada per l'Associació Dones de la Vallalta, que informa de
la seva intenció de crear i donar continuïtat a aquesta fira, amb una periodicitat de dues vegades l'any.

JGL 11/10/07:
- Denegació llicència via pública sol·licitada per part de la mercantil Telefónica España, per a instal·lació d'1 metre de
canalització per unir l'arqueta amb caseta d'estació base a l'indret situat al Pi del Soldat d'aquesta vila, atès que la finca on
es pretén l'execució de l'obra està qualificada de sòl urbà "parcs i jardins urbans”, segons el Pla general d'ordenació munici-
pal de 1992, no admetent en aquesta classe de sòls actuacions com la projectada. 
- Aprovar la contractació del serveis del CEPA Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, S.C.C.L per un import de 8.607
euros per tal que elabori un pla de gestió de residus municipals per a Sant Pol de Mar.
- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència de residus
de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics.
- Considerar la resolució d'atorgament de subvencions a entitats, col·lectius i associacions de la convocatòria aprova-
da per Decret d'Alcaldia núm. 222/06  per a l'exercici 2007 sempre i quan es tracti de projectes que continuen vigents i excep-
tuant, per tant, aquelles activitats puntuals que es van realitzar el 2006 i no han tingut continuïtat.
- Denegar autorització d’ocupació de via pública per instal·lació de l'atracció de circ Circo Marton, durant els dies del
12 al 23 d'octubre, atès que enguany no es disposa d'un espai que el faci idoni i apte per aquesta instal·lació. 

JGL 18/10/07:
- Rectificar la clàusula segona, primer punt, del Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per
a la contractació del subministrament d'una escombradora per a la neteja de les vies públiques, en la modalitat de rènting.
- Acceptar la subvenció de 151.566,00 euros concedida pel Consell Català de L'Esport per a l'actuació la pavimentació
amb gespa artificial del camp municipal de futbol " Sot del Bagueny". Formalitzar un préstec de 108.800 euros amb l'Institut
Català de Finances destinat a l'actuació referenciada.
- Adjudicar a l'empresa Servei de Prevenció Gaudí de Barcelona la contractació d'assistència tècnica per a la
Coordinació de seguretat i salut de l'obra "Remodelació i instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal",
per un import de 5.307 euros IVA inclòs.
- Subscriure l'acord voluntari de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia - Departament d'Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Pol de Mar per a l’edició de la Setmana de l'Energia del 22 al 28 d'octubre.
- Assabentats de l'escrit emès per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques oferint assessorament als ajuntaments
que tinguin judicis pendents per no fer onejar la bandera espanyola a la casa de la vila; de l'escrit emès per la Generalitat de
Catalunya sol·licitant documentació necessària per a la tramitació de la subvenció del projecte de la biblioteca municipal.

JGL 25/10/07:
- Adjudicar al Sr. Raúl Alberto Godoy Barveris, de Barcelona la contractació d'assistència tècnica per a la direcció de
les obres de "Remodelació i instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal", per un import de 5.000 euros IVA exclòs.
- Aprovar la certificació d'obres núm. 4 de l'obra "obres d'urbanització interna i externa de la llar d'infants municipal",
emesa pel facultatiu Sr. Manuel Brullet Tenas, director de les esmentades obres, amb la conformitat de l'adjudicatari de les
mateixes,  i que correspon a l'obra executada durant el mes de juny per un import de 16.166,53 euros. 
- Anul·lar la liquidació tributària i el dipòsit de fiances del Club de Tennis Sant Pol per tractar-se d'una instal·lació municipal.

JGL 31/10/07:
- Concedir a 9ROSTIT, SL el permís municipal ambiental per poder exercir l'activitat de Magatzem de productes ali-
mentaris i neteja d’utensilis, al local ubicat al Carrer Sant Galderic, 6-10 c1b d'aquest municipi.
- Aprovar el Projecte tècnic per a la substitució de la claveguera i previsió de recollida d'aigües pluvials al carrer
Josep Mª Tarridas de la urbanització Can Valmanya, i adjudicar l'execució de les obres, amb caràcter d'urgència, a l'em-
presa Ruscalleda, S.A., segons l'oferta presentada per import de 29.891,81 euros, quantitat que inclou el 16% d'IVA.
- Proposta de devolució de l’aval de garantia (1 any) dipositada pel contractista Servicios y Obras Barcelona, S.A. per
a l’execució de l’obra de la Llar d’Infants Municipal, segona fase.
- Aprovar el Pla d'usos de Ca l'Arturo a fi de poder iniciar els treballs de redacció del projecte final de reforma, i encar-
regar la redacció del projecte final de reforma de Ca l'Arturo als Serveis Tècnics Territorials de l'Ajuntament de Sant Pol.
- Assabentats de l'escrit tramès per la Generalitat de Catalunya, adjuntant certificat del Consell Català del Taxi en el qual es
denega una nova llicència de taxi a l'Ajuntament de Sant Pol; de l'escrit tramès per la Diputació de Barcelona comunicant
l'aprovació de l'expedient de Contractació de consultoria i assistència per a la redacció del Projecte d'Execució de la Biblioteca
Municipal; de l'escrit tramès per El adjunto Segundo del Defensor del Pueblo sol·licitant informació sobre la rehabilitació del
Front Marítim de Sant Pol de Mar, per poder contrastar les al·legacions rebudes.

Totes les actes les podeu trobar penjades íntegres a la web www.santpol.org > Ajuntament > Juntes de govern
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Segueix la tala de palmeres al poble a
causa de la plaga de l’escarabat morrut
La plaga de l’escarabat morrut continua afectant les
palmeres de Sant Pol. Després que s’hagin hagut de talar
prop d’una desena d’exemplars, cada vegada es van
trobant més arbres afectats. Ara ja n’han detectat quatre de
nous que s’hauran de tallar properament i encara es preveu
que en vagin apareixent més. Les que de moment no estan
afectades són les palmeres del Passeig de la Punta, a les
que es farà un tractament preventiu, tot i que encara no
s’ha trobat una solució definitiva per eradicar aquest
insecte.
La plaga de l’escarabat morrut s’ha escampat amb molta
rapidesa i ja afecta prop d’un miler de palmeres de tot
Catalunya, sobretot a la comarca del Maresme. Per detec-
tar les palmeres afectades cal observar les fulles centrals
de la corona, que mica en mica es van assecant i marcint a
mesura que avança l’atac.
Recordem a tots els veïns que si detecten la presència de
la plaga o de símptomes sospitosos a les palmeres cal avi-
sar de seguida als següents telèfons: Serveis Territorials a
Barcelona: 93 409 20 90; Ajuntament de Sant Pol: 93 760
04 51 Ext.30 (Elena Fernández).

Sotmetran a tractament el Pi del Soldat,
que està afectat per un fong que té cura
El Pi del Soldat, un dels arbres més populars de Sant Pol,
està malalt, ja que es troba afectat per un fong. Des del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat es van
prendre mostres que, un cop analitzades, van permetre
diagnosticar el fong responsable de la malaltia, que ja ha
afectat altres pins del Maresme i que sortosament té tracta-
ment. Aquest tractament es farà a finals de primavera, que
és el millor moment per al cicle del fong, i El Pi del Soldat
tornarà a posar-se bo.

Avancen les reunions de la comissió de
treball sobre el tema de la passera
La Comissió especial de treball que es va crear per tal d’es-
tudiar el tema de la Rehabilitació del Front Marítim de Sant
Pol, formada per representants polítics, tècnics, entitats i
altres agents socials del poble, segueix les seves reunions
per tal de definir quin ha de ser el model de platja que vol
el poble. D’aquestes reunions en sortirà una proposta con-
sensuada que es farà arribar al Ministeri de Medi Ambient
per demanar la revisió del projecte actual, de manera que
incorpori aquests nous arguments.

Programa de termalisme social 2008
de l’IMSERSO. Estades a balnearis
Els Serveis Socials informen que ja s’ha obert el termini per
sol·licitar estades de 12 dies en règim de pensió completa
per a persones que necessitin tractament en un balneari.
Aquestes ajudes estan dirigides a pensionistes de la
Seguretat Social (de jubilació i/o invalidesa) i pensionistes
més grans de 60 anys.
Tots aquells que estiguin interessats a beneficiar-se’n han
d’acudir als Serveis Socials de l’Ajuntament, on se’ls entre-
garà la sol·licitud que han de retornar degudament compli-
mentada amb l’informe mèdic que s’inclou, omplert pel
metge de capçalera, i acompanyada d’una fotocopia del
DNI i la targeta sanitària. El termini (si es sol·licita a
l’Ajuntament) és: Pels torns dels mesos de gener i febrer:
fins el 10 de desembre de 2007, pels torns dels mesos de
març a agost: fins l'11 de gener de 2008, i pels torns dels
mesos de setembre a desembre: fins el 9 de maig de 2008.

Surt el primer número de la nova revista
de l’Escola de Música
“De do a do” és el títol de la nova
revista editada per l’Escola Municipal
de Música i Dansa de la Vallalta, en
la que hi trobareu articles, entre-
vistes, recomanacions... La publi-
cació neix amb la vocació d’informar,
entretenir i, sobretot, convertir-se en
una eina de comunicació entre tots
aquells que estimen, practiquen i
gaudeixen de la música i la dansa.

Setmana de l’Energia a Sant Pol
Diversos vilatans interessats van poder beneficiar-se dels
consells per estalviar energia que els consultors energètics
de la Generalitat van oferir a Sant Pol dintre dels actes de
la Setmana de l’Energia celebrada el passat mes d’octubre.
La Setmana de l'Energia va néixer l'any 2003 com una ini-
ciativa per conscienciar la ciutadania catalana per millorar
la gestió energètica i promoure una utilització més racional
i eficient de l'energia. Sota el lema d’aquest any, “La qüestió
és estalviar”, es pretenia conscienciar als ciutadans que
tots tenim un paper important a l'hora de construir un nou
model energètic més sostenible que doni lloc a una societat
més saludable en el seu consum d'energia.

Comencen les obres per col·locar la
gespa artificial al camp de futbol
Les obres de remodelació i instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol municipal ubicat al Sot del Bagueny ja han
començat. Aquest projecte, que porta a terme l’empresa
adjudicatària Poligras Ibérica amb un pressupost d'execu-
ció de 356.713,54 euros, compta amb una subvenció de
108.800 euros concedida pel Consell General de l’Esport de
la Generalitat i uns altres 100.000 euros procedents del
cànon establert pel concurs de licitació del camp de futbol,
mentre que la resta l’aportarà l’Ajuntament. És previst que
l’obra estigui finalitzada en 2 o 3 mesos.
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JGL 07/09/07:
- Aprovació deixar sense efectes el procés selectiu relatiu a la convocatòria per proveir interinament una plaça d’ad-
ministratiu/va d’aquest Ajuntament, per tal que s’inclogui en l’oferta d’ocupació de l’any 2008. Modificar la dedicació de l’em-
presa Piniella i Associats Gestió Local, S.L.U,  en 3 hores més setmanals fins el mes de desembre de 2007.
- Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del Pla de Millora Urbana “Els Tints” (c/
Tobella- c/ Sant Pau- c/ Buenos Aires).
- Adjudicar definitivament el concurs públic celebrat per a l'execució de l'obra “Remodelació i instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol municipal” a Poligras Ibérica pel preu de 355.000 euros.
- Aprovació definitiva del projecte de remodelació i instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal, redac-
tat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracte de 356.713,54 euros, amb les condicions fixa-
des per l’ACA i que són: No hi haurà abocament a llera ni s’impermeabilitzarà cap altre àrea / La tanca que substituirà l’exis-
tent haurà de permetre el pas de l’aigua en cas d’avinguda.
- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a la contractació, mitjançant con-
curs públic, del subministrament d’un vehicle escombradora destinat a la neteja de les vies públiques, en la modalitat
d’arrendament en opció de compra o renting, amb un pressupost màxim de licitació de 113.095,00 euros (inclòs I.V.A).
- S’acorda posar a disposició dels grups polítics municipals el local situat al carrer de la plaça número 2 segona plan-
ta, en horari d’oficina, per poder reunir-se i portar a terme les activitats pròpies, així com rebre les visites dels vilatans. 
- Assabentats de la convocatòria pública per cobrir la plaça de jutge de pau.

JGL 14/09/07:
- Acord de desestimació del recurs potestatiu de reposició interposat contra acord de la JGL de data 17-5-2007 de dene-
gació de tramitació del Pla parcial de delimitació de sòl urbanitzable no programat ‘La Sènia’.
- Acord de sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’actuació del Projecte d’aprofitament dels
pous escoles 1 i 2 i del pou Planiol, per import de 81.155,05 euros, d’acord amb l’estudi tècnic i econòmic elaborat per
Sorea.
- Acord d’aprovació definitiva projecte d’urbanització complementari del Pla de Millora Urbana “Els Tints”.
- Assabentats del Decret de l'Alcaldia que fa referència a incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística a la mercan-
til Tradia Telecom, com a promotora de l’actuació urbanística consistent en construcció d’armari per a nou quadre elèctric en
el lateral del recinte. Dites obres tenen per finalitat la instal·lació de noves antenes de telefonia mòbil en la torre existent.

JGL 20/09/07:
- Aprovació de la certificació d'obres núm. 2 de l'obra Millora del terreny destinat a centre de recollida selectiva emesa
pel facultatiu Sr. Xavier Pous Layret, director de les esmentades obres, amb la conformitat de l'adjudicatari de les mateixes
Ruscalleda S.A Excavacions i Transports, i que correspon a l'obra executada durant el juliol per un import de 8.441,84 euros.
- S'acorda cedir de forma provisional per a la seva reparació i exposició, els estendards Cor de la Estrella i Cor de la
Sirena, de 1895, de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, al Bar del Centre de Sant Pol de Mar, amb la condició que l'Ajuntament
podrà sol·licitar la seva devolució sempre i quan els necessiti.

JGL 28/09/07:
- Aprovació de deixar sense efecte els acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de juliol de 2007,
d'aprovació de les bases reguladores de la selecció de personal per a la cobertura, en règim laboral indefinit, d'una
plaça d'auxiliar administratiu i de convocatòria de les proves per a la selecció mitjançant concurs-oposició, per tal d’unificar
la convocatòria de proves selectives, atès que a la plantilla de personal hi figuren vacants altres places d'auxiliar d'adminis-
tració general, que s'han proveir en breu mitjançant el procés selectiu reglamentari.
- Aprovació de la sol·licitud d'una subvenció a l'Institut Català de l'Energia per un import de 22.173,86 euros equivalent
al 35% del pressupost total del projecte per la substitució de làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió per vapor de sodi
alta pressió redactat dintre del programa d'assessorament energètic de l'Institut Català d'Energia. 
- Assabentats de la instància presentada per Pere Sauleda i Parés, Antoni Balam i Cantanyer i la Unió d'Establiments de Sant
Pol de Mar, informant que per tal de preservar la bona imatge de Sant Pol de Mar, retiraran les pancartes i objectes que hi ha
a l'escullera amb motiu de la proposta del projecte de la Passera.


