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a v i s o s

El nou Consultori Local de Sant Pol obre
les seves portes al carrer Santa Clara

Des del 12 de maig els santpolencs ja poden acudir
al nou local sanitari, que amplia les instal·lacions i
incorpora professionals per a una millor atenció

El passat 12 de maig va obrir les seves portes el nou
Consultori d'Atenció Primària a Sant Pol, que estrena les
noves instal·lacions situades al número 1 del carrer Santa
Clara. El nou centre s’amplia a 400m2 i incorpora nous pro-
fessionals a la plantilla.
El projecte del nou edifici estava pressupostat en 1.300.000
euros, finançats íntegrament per la Generalitat a través de
l’Institut Català de la Salut (ISC), encara que aquest pres-
supost finalment ha estat una mica més elevat, ja que s’han
hagut de dur a terme una sèrie de millores no previstes en
un inici, com l’ampliació de la vorera, el soterrament de les
línies elèctriques i l’arranjament dels embornals. Aquest
augment del pressupost ha estat assumit per part de
l’Ajuntament i l’ICS.
Des del dia 12 de maig funcionen ja tots els serveis del nou
centre sanitari i s’ha ampliat el personal amb un metge de
capçalera i una infermera més al torn del matí, de manera
que ja hi ha un total de tres metges de capçalera (dos en
horari de matí i un a la tarda) i tres infermeres (dos al matí
i una a la tarda).
Un d’aquests nous metges que s’incorporen a més a més
és tutor de residents, ja que Canet és un centre docent, i
per tant el resident que té assignat, que és un estudiant de
quart any i que pot portar consultes simultànies amb el
tutor, també s’incorpora a la plantilla.
Igualment està previst que més endavant augmentin a tres
els metges de pediatria (actualment només n’hi ha dos), i
que algun dia es pugui oferir també des de Sant Pol el
servei de ginecologia, que ara està derivat a Canet.
Rosa Francisco, directora de l’Àrea Bàsica d’Atenció
Primària de Canet, que inclou el Centre Atenció Primària
(CAP) de Canet, i els consultoris de Sant Pol, Sant Cebrià
i Sant Iscle, va demanar en declaracions a Ràdio Litoral
que els usuaris tinguin paciència i donin una oportunitat als

nous professionals, ja que amb aquestes noves incorpora-
cions caldrà canviar les quotes, de manera que es tornaran
a assignar els metges per sorteig. 
L’horari d’atenció a l’usuari del nou centre sanitari és de 9 a
14h. i de 15 a 20h., i el nou telèfon és el 93 760 48 18,
encara que per demanar visites els usuaris ho han de con-
tinuar fent com fins ara a través del 902 111 444 (que fun-
ciona les 24 hores) o del web de la Generalitat a l’enllaç
http://www.gencat.net/ics/usuaris/visites.htm
L’obertura nou consultori permetrà que l’equip de Serveis
Socials de base (EBASP) de Sant Pol, format per tres pro-
fessionals a jornada completa, es traslladi properament on
hi havia l’antic centre sanitari.

L’equip professional sanitari davant de les noves instal·lacions.

L’Ajuntament fa una crida als ciutadans
per a un consum racional d’aigua

Com sigui que ha continuat la desfavorable evolució de les
reserves d'aigua, l'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol fer
una crida a la col·laboració de tots el veïns/es del nostre
poble per al consum racional de l'aigua.
Sant Pol de Mar  no es troba dins de la fase d'excepciona-
litat 2 que afecta a molts municipis de les conques dels rius
Ter i Llobregat, és per això que no hem d'establir les
mesures extraordinàries i extremes que ja s'han començat
a aplicar a d'altres municipis.
Pel bé comú però, el Decret de Sequera aprovat pel Govern
amb data 3 d'abril de 2007 limita la dotació màxima d'aigua
per habitant segons els escenaris en que es troba cada
municipi. Aquesta limitació en el cas de Sant Pol de Mar
correspon a un consum racional que en la present situació
no hauria de superar el 13 m3 per habitant i trimestre.
Per complir aquest requisit es limita l'ús de l'aigua potable
al mínim imprescindible en els següents supòsits:

1.- Reg de jardins, prats, arbres, zones verdes i esportives
de caràcter públic o privat i baldeig de carrers, vials,
senders i voreres, de caràcter públic o privat. L'Ajuntament
procedeix a intensificar la recerca de fonts alternatives
d'aigües no potables per procedir a la substitució d'aquests
usos, sempre amb les garanties sanitàries adequades.

2.- Ompliment de piscines, estanys i fonts, privades o
públiques, amb sistemes de recuperació o circuit tancat de
recirculació, recomanant reduir el seu horari d'ompliment o
funcionament de 19 a 21 hores.
Es prohibeix completament en aquelles que no dis-
posin de sistemes de recuperació.

3.- Fonts per a consum humà que no disposi d'elements
automàtics de tancament

4.- Renta amb mànega de tota classe de vehicles excep-
tuant si la neteja l'efectua una empresa dedicada a aques-
ta activitat.

5.- Instal·lacions de refrigeració i condicionament que no
tinguin en funcionament sistemes de recuperació o circuit
tancat.

Així mateix es fan les següents recomanacions:

· Tancar la dutxa i l'aixeta mentre us ensaboneu les
mans, us renteu les dents o us afaiteu.
· Preneu una dutxa en lloc d'un bany
· No feu servir el vàter de cendrer o paperera
· Utilitzeu la rentadora i el rentaplats només quan siguin
plens
· No feu servir l'aigua de l'aixeta per descongelar aliments
· Planteu arbustos i plantes autòctones

Manuel Mombiela Simón

Alcalde

Sant Pol de Mar, 8 de maig de 2008

Recordatori: horari de la deixalleria actual
i servei de recollida de mobles vells
Des de l’Àrea de Medi Ambient es volen recordar els horaris
de la deixalleria municipal en espera que s’obri la nova
instal·lació, la inauguració de la qual està prevista per al
mes de juliol. Els horaris de la deixalleria actual són: de di-
lluns a divendres de 9 a 13h. i de 15 a 19h. (dimecres tan-
cat) i dissabte de 9:30 a 14:30h.
D’altra banda, a tots aquells que hagin de desfer-se de
mobles vells recordem que hi ha un servei gratuït de reco-
llida. Només cal trucar a l’Arca del Maresme (93.790.55.60)
i quedar amb el dia i hora que poden passar a recollir-los.

Ofertes de treball municipals
Consulteu al web www.santpol.org > Anuncis oficials els diferents processos selectius que s’han iniciat des de
l’Ajuntament per a aquest 2008. Mica en mica s’aniran penjant les diferents convocatòries a mesura que vagin sortint.
Hi trobareu informació sobre les bases, models d’instància, terminis...

Consultori d'Atenció Primària de Sant Pol 
Carrer Santa Clara, 1 

08395 Sant Pol de Mar 
Telèfon 93 760 48 18 

Els treballs de la nova deixalleria estan a punt de finalitzar.
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Aparcament zona blava temporada 2008:
Adhesius d’aparcament gratuït
La Regidoria de Seguretat Ciutadana informa que, per a la
temporada d’aparcament limitat de zona blava que comen-
ça l’1 de juny, 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 municipi.
Aquests distintius ja es poden recollir a l’Ajuntament i les
dependències de la Policia Local de Sant Pol de Mar, prèvia
documentació del vehicle, en horari d’atenció al públic: de
9 a 14 h. de dilluns a divendres.
Per part de la Policia Local s’informa que aquests adhesius
seran vàlids des del dia següent a l’entrega i sempre que
aquests estiguin degudament enganxats al parabrises
davanter del vehicle, en cas contrari l’adhesiu no tindrà
validesa i el vehicle serà denunciat per manca de tiquet. Cal
tenir en compte que cap dels adhesius és vàlid per al
pàrquing Sauleda.
Igualment, es vol recordar que cap ciutadà que dugui
l'adhesiu està exempt de complir el Reglament General de
Circulació i que cal tenir present l'horari d'estacionament.

APARCAMENT ZONA BLAVA
(1 juny a 30 de setembre 2008)

Vàlid  per estacionar a:
- Zones 2 i 3

Usuaris:
- Empadronats a Sant Pol
(gratuït)
- Empadronats a Sant Cebrià
(abonament temporada)
- Segona residència (abona-
ment temporada)

Vàlid per estacionar a:
- Zones 2 i 3
- Zona centre (amb rellotge
horari)
- Per accedir a zona centre
en horari de vianants.

Usuaris:
- Comerciants, botiguers,
veïns. (Consolat de Mar i
Carrer Nou)

Vàlid  per estacionar a:
- Zona centre (càrrega i
descàrrega i zones blaves) 

Usuaris:
- Industrials, comercials i
serveis d'urgència

CAP DELS ADHESIUS ÉS VÀLID PER A LA ZONA 1
(PÀRQUING SAULEDA)

TARIFES PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN
LES ZONES BLAVES DE SANT POL DE MAR

Temps i concepte : ZONA 1 - 
Pàrquing Sauleda (1 parquímetre)

Horari de dilluns a dissabte:
08:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00

Horari de diumenges i festius:
08:00 a 14:00

Estacionament d'un vehicle
per mitja hora (00:30)
Estacionament d'un vehicle
per una hora (01:00)
Estacionament d'un vehicle
per una hora i mitja (01:30)
Anul·lació de denúncia
per superar el temps permès en el tiquet
Anul·lació de denúncia
per manca de tiquet

Temps i concepte : ZONA 2 - 
Pàrquing Pau Simón (2 parquímetres)

Horari de dilluns a diumenges:
08:00 a 20:00

Estacionament d'un vehicle
per mitja hora (00:30)
Estacionament d'un vehicle
per una hora (01:00)
Estacionament d'un vehicle
per una hora i mitja (01:30)
Estacionament d'un vehicle
per dues hores (02:00)
Estacionament d'un vehicle tot el dia
Anul·lació de denúncia
per superar el temps permès en el tiquet
Anul·lació de denúncia
per manca de tiquet

Temps i concepte : ZONA 3 -
Pàrquing Parc Litoral (4 parquímetres)

Horari de dilluns a diumenges: 
08:00 a 20:00

Estacionament d'un vehicle
per mitja hora (00:30)
Estacionament d'un vehicle
per una hora (01:00)
Estacionament d'un vehicle
per una hora i mitja (01:30)
Estacionament d'un vehicle
per dues hores (02:00)
Estacionament d'un vehicle tot el dia
Anul·lació de denúncia
per superar el temps permès en el tiquet
Anul·lació de denúncia
per manca de tiquet

Euros

0,35

0,60

1,50

6,00

9,00

Euros

0,35

0,60

1,50

2,40

7,00

9,00

12,00

Euros

1,00

2,00

3,00

4,00

10,00

12,00

15,00

Les noves i modernes instal·lacions
del nou centre sanitari municipal

El nou Consultori d'Atenció Primària de Sant Pol, situat a
l’encreuament dels carrers Santa Clara amb Santa
Victòria (on abans hi havia les antigues cases dels
mestres), té un total de 400 m2 repartits en dues plantes
i està preparat per atendre una mitjana de fins a 7.000
usuaris. 

El centre té una molt bona il·luminació, ja que una de les
coses que es va tenir en compte en la seva construcció
va ser que aprofités al màxim la llum natural. 

Una altra de les prioritats que es va tenir en compte a
l’hora de construir l’edifici era que estigués situat al cen-
tre del poble, per facilitar el seu accés als principals
usuaris: la gent gran, les persones amb mobilitat reduïda
i els pares amb cotxets.

L'augment de població que ha experimentat Sant Pol els
últims anys havia deixat l'altre consultori insuficient i
obsolet. El nou centre és cinc vegades més gran que
l’antic, i preveu cobrir les necessitats del poble per als
propers 15 o 20 anys.

Al centre s’accedeix des del carrer Santa Clara i té un
accés adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. A la
planta baixa hi trobem el taulell d’atenció a l'usuari, les
escales i l’ascensor per accedir al segon pis, una àmplia
zona de sala d’espera i quatre consultes.

En aquestes consultes s’atendran els serveis de gine-
cologia i pediatria, que s’ha situat a baix tenint en compte
les mares que acudeixen amb cotxet, per tal de facilitar-
los l’accés.

A la segona planta, s’emplaça una nova sala d’espera i
quatre consultes més, on estan ubicats els serveis de
medicina general (metge i infermera). El centre està
dotat de material d’alta qualitat i disposa d’unes con-
sultes modernes i perfectament equipades.

Aquest edifici, la primera pedra del qual va col·locar la
consellera de Salut, Marina Geli, l’octubre de 2006,
encara és ampliable en una planta més, per tal que no
quedi petit a mig termini i pugui donar cobertura a la
població de Sant Pol en un futur.

Imatge de la sala d’espera de la primera planta.

L’entrada principal del centre sanitari.

La sala d’espera de pediatria a la planta baixa.

Interior d’una de les consultes del pis superior.



n o t í c i e s

La nova gespa artificial del camp de
futbol s’inaugura amb una gran festa
El passat dijous 1 de maig es va inaugurar oficialment la
nova gespa artificial del camp de futbol del Sot del
Bagueny, en un acte que va comptar amb partits de futbol,
benedicció, parlaments i vermut popular a les mateixes
instal·lacions de l’At. C. Sant Pol.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Pol
de Mar, Manuel Mombiela, el President de l’At. C. Sant Pol,
Jordi Sauleda, el President de la Federació Catalana, Jordi
Roche, i del Director de Política Esportiva de la Generalitat,
Manel Ibern. També es va fer entrega de records a les
autoritats i es va poder escoltar l’himne del Sant Pol a càr-
rec del seu compositor, Jordi Bastard.

Manteniment de la gespa

La gespa artificial del camp de futbol necessita molt poc
manteniment. Cada any, la mateixa empresa constructora
realitzarà un repàs del cautxú que recobreix la gespa, de
l’estat de les línies de color i del drenatge, perquè funcioni
correctament i no s’embussi; a més de passar les màquines
per raspallar la gespa. Aquest manteniment anual costa un
total de 4.000 euros, a càrrec de l’Ajuntament.
Pel que fa al manteniment del dia a dia, només s’haurà de
regar la gespa en les èpoques de més sol, ja que la proxi-
mitat del mar i la riera ja és suficient per estovar la gespa.
Aquest reg, que disposa d’un sistema automatitzat, es rea-
litzarà només abans dels partits que es juguen a ple sol, per
tal que el plàstic que conforma la gespa s’estovi i no faci
mal als jugadors.

Aprofitant les obres que es van haver de dur a terme per
instal·lar la gespa artificial, es va aprofitar també per canviar
de lloc una canonada d’aigua que abans passava per sota
del camp, una actuació que ja estava prevista de fer algun
dia, ja que hi havia perill que es rebentés. Aquesta canona-
da s’ha pogut desviar així fins a l’aparcament que hi ha
habilitat a l’altra banda de la carretera, al costat del Club de
la Riera.
D’altra banda, ja han començat també les obres de canalit-
zació del tram final de la riera, que consistiran en canviar de
lloc la tanca que separa les instal·lacions del camp de fut-
bol de la riera en el seu tram final, per tal de facilitar el des-
guàs de l’aigua i evitar possibles problemes si hi ha una
crescuda.

El Ple consensua un acord per evitar que
s’instal·lin al polígon empreses d’Annex I
El Ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar per
unanimitat al passat ple extraordinari del 30 d’abril un
acord, consensuat per tots els grups municipals, en el que
declarava la seva oposició a la instal·lació dins el polígon
industrial d'aquest municipi d'activitats incloses a l'Annex 1
i de determinades activitats incloses a l'Annex 2.1 de la Llei
3/1998 de 27 de febrer. També per unanimitat es va aprovar
la suspensió potestativa de la tramitació de l'atorgament de
llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos con-
crets inclosos a l'Annex I i a l'Annex II.I de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental, i en l'àmbit de la zona industrial.
Aquesta mesura presa amb el consens de tots els partits
pretén assegurar que en un futur l'Ajuntament pugui evitar
la instal·lació d'empreses com Ecotwist al polígon industrial
de Sant Pol, mentre no s'aprovi un nou Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) que així ho reguli.
La possible instal·lació a Sant Pol d'aquesta empresa de
tractament de residus líquids - i que està qualificada dintre
de l'Annex I de la Llei 3/1998, de 27 de febrer com a una
activitat amb incidència ambiental elevada-, ha causat una
forta polèmica a la població. El pla d'usos actual de la zona
industrial no regula aquest tipus d'activitats i, per tant,
l'Ajuntament de Sant Pol no té cap competència per evitar
la seva instal·lació. En aquest moment aquesta competèn-
cia li correspon a la Generalitat.

El document inicial del que havia de ser el nou POUM de
Sant Pol ja incloïa un apartat en el que s'explicitava que no
es podrien instal·lar al polígon industrial les empreses
incloses en l'Annex I de la Llei 3/1998. El fet de no haver-
se aprovat aquest text, feia que l'Ajuntament s'hagués que-
dat sense instruments legals per intervenir-hi.

David Bernal plega com a regidor i el
substitueix el segon d’ICV, Manel Puig
El regidor d'ICV-EUiA-EPM
de Sant Pol, David Bernal
Gallegos, ha presentat la
seva renúncia a l'acta de
regidor a l'Ajuntament per
motius personals. L'acta de
regidor passa així al
número dos de la llista
electoral, Manuel Puig i
Borrell, que assumeix la
totalitat de responsabilitats
al consistori que tenia dele-
gades l'anterior regidor.
Aquest relleu es va fer
efectiu al ple municipal ordinari del 27 de maig. Tot i el
canvi, l'agrupació d'ICV manifesta la seva intenció de man-
tenir l'actual Acord de Govern entre les forces polítiques de
CIU, ICV i ERC, el qual considera que és i ha de seguir sent
el full de ruta fixat a principi del mandat corporatiu.

Comencen les obres per millorar l’accés
de vianants a la Platja de Pescadors

Aquest mes de maig han
començat les obres per facili-
tar l’accés a la Platja de
Pescadors de cara a la tem-
porada d’estiu, El projecte
“Millora de l’accessibilitat a la
Platja de les Barques de Sant
Pol” consisteix en l’arranja-

ment del paviment ja existent des de la Caseta del
Pescadors a la petanca, i és a càrrec del Ministeri de Medi
Ambient, Demarcació de Costes.
Juntament amb aquestes obres s’aprofita per reordenar
l’enllumenat públic d’aquesta zona, de manera que es trau-
ran les instal·lacions existents i se soterraran les línies elèc-
triques per tal de deixar la façana neta. A més a més, s’en-
degaran els serveis existents a la platja i es traslladaran a
aquesta zona, que es dotarà d’un mòdul vestidor, lavabo i
dutxa.
L’accés a aquesta platja serà només per a vianants, i les
persones amb dificultats de mobilitat hi tindran accés des
d’un nou pas que s’habilitarà a la Punta, substituint l’antic
que no era prou adequat, i a través de la Plaça del Torrent
Arrosser. Es preveu que les obres estiguin acabades a
finals del mes de juny.

Enderroquen la guingueta de Can Villar
La guingueta d’obra que estava situada a la platja de Can
Villar, on hi havia ubicat el local Punta Pol, va ser enderro-
cada el passat mes d’abril en compliment a la normativa de
Costes, que no permet estructures d'aquest tipus tan a prop
de la línia de mar. La desaparició d'aquesta estructura ha
permès a l’Ajuntament poder sol·licitar el certificat de ban-
dera blava per a aquesta platja, guardó que es resoldrà al
juny. La següent guingueta que seguirà la mateixa sort és
la de la platja de la Cabra, que fa temps que està tancada
al públic. 

Endavant les obres d’enjardinament del
pati de la nova Llar d’Infants Municipal
Les obres per enjardinar el pati de la nova Llar d’Infants
situada als Garrofers estan ja a punt de finalitzar. Aquest
projecte, finançat per l’Ajuntament, ha estat dissenyat per
Joan Bordas, a través de l'assessorament de l'Associació
de Mestres Rosa Sensat. La ubicació de la Llar ha inspirat
la selecció de plantes que integraran el pati: espècies adap-
tades al clima, amb bona resistència i que permeten l'apre-
nentatge d'olors, colors, textures, formes...

n o t í c i e s

Desallotgen els ratpenats del CEIP Sant
Pau per poder tirar a terra l’edifici vell
Finalment s’ha trobat la solució per desallotjar els ratpenats
que des de fa anys habiten als nius instal·lats a l’antic edi-
fici del CEIP Sant Pau. Fins ara, mai hi havia hagut cap
problema amb aquests animals, que només surten de nits i
mai han provocat cap incident amb els infants. Però en
haver de tirar a terra l’edifici antic per construir el gimnàs i
la pista esportiva del que serà el nou centre, l’empresa
constructora ha topat amb aquesta colònia d'uns 500 ratpe-
nats, que en tractar-se d’una espècie protegida no poden
ser desallotjats per la força.
De seguida, tant des de l’escola com des de l’Ajuntament
es van començar a moure fils per solucionar el problema el
més aviat possible, per tal que es pogués continuar amb el
calendari establert, que preveu l’enderroc de l’antic edifici al
juliol, un cop finalitzades les classes i a temps de deixar-ho
enllestit abans de començar el nou curs al setembre. 
Després de contactar amb diverses administracions i enti-
tats, finalment l’Ajuntament ha trobat la solució al problema,

que ha estat posar unes xarxes als nius que permeten la
sortida dels animals però no l’entrada, mesura que s’ha
pres abans de l’època de cria. Així, s’espera que d’aquí al
juliol, quan està previst l’enderroc, ja hagin marxat tots i
hagin buscat una nova ubicació per als seus nius.
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Vols saber què pagues d’aigua?
Inscriu-te al proper curs del 16 de juny
La regidoria de Participació Ciutadana organitza un nou
curs de formació, que sota el títol “Vols saber què pagues
d'aigua?”, pretén explicar els
elements que integren el
rebut de l’aigua.
El curs s’impartirà el proper
dilluns 16 de juny, a càrrec de
Ramon Valls Camps, Cap de
Distribució Maresme Nord de
Sorea, i Montserrat Alonso
Asencio, Responsable de
Clients Direcció de Zona
Vallés Oriental-Maresme. Tots
aquells interessats a partici-
par-hi es poden inscriure
gratuïtament del 3 a l'11 de
juny a l'Ajuntament.

Torna el Club de la Feina, un servei gratuït
per aprendre a buscar un lloc de treball
L'Àrea de Promoció
Econòmica i Turisme
s’ha tornat a adherir a
la iniciativa El Club de
la Feina, un servei
gratuït adreçat a atu-
rats i persones que
volen millorar la feina.
L’activitat pretén facili-
tar el coneixement de
la realitat del mercat de
treball i oferir al col·lec-
tiu d'aturats les eines
necessàries per valo-
rar les pròpies possibi-
litats i plantejar-se
estratègies de recerca
de feina coherents i
adequades a la demanda del món laboral.
L’activitat, que compta amb el suport la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Fons Social
Europeu, es fa setmanalment els dilluns al matí a la
Biblioteca, i els seus usuaris poden aprendre com fer el seu
Currículum Vitae, conèixer noves eines de recerca de feina,
saber com trucar a una empresa o descobrir quin vestuari
és l'idoni per anar a una entrevista... Per a inscriure-us o
sol·licitar més informació us podeu adreçar a l’Oficina de
Promoció Econòmica i Turisme (Abat Deàs, 36 - Tel. 93 760
45 47 - ipt@santpol.org).

PROPERS CURSOS FORMACIÓ ASSOCIATIVA 2008:

Contacte: Eva Batayé
93.7600451 (ext. 33) eva.bataye@santpol.org

DATES

7 de juliol

20 i 27 de
setembre

SEMINARI / TALLER

Curs: La Participació
Ciutadana: concepte, figures
i pràctiques

Taller: La gestió de projectes
associatius

HORARI

de 20 a 22h.

2 matins

Els Serveis Socials de l’Ajuntament
us ajuden a tramitar els ajuts al
lloguer convocats per a aquest 2008

Els Serveis Socials de Sant Pol ofereixen un servei per
informar i tramitar als ciutadans els diferents ajuts al
lloguer que convoquen les administracions per a aquest
any. Així, tots aquells que compleixin els requisits per
sol·licitar algun dels ajuts es poden dirigir als Serveis
Socials de l’Ajuntament (cal demanar hora prèviament),
que els informaran sobre les diferents convocatòries
obertes i la documentació que cal portar per sol·licitar-
los.
Actualment hi ha obertes dues convocatòries d’ajuts al
lloguer, una del Ministeri de Vivenda, adreçada a joves
fins a 30 anys, i una altra del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat, per a joves fins a
35 anys i per majors de 65, o per persones amb risc d'ex-
clusió social per motius residencials.

Ajuts al Lloguer Jove o
Renda Bàsica d’Emancipació (RBE)

Els Ajuts al Lloguer Jove o Renda Bàsica d’Emancipació

(RBE) que concedeix el Ministeri són uns ajuts al paga-

ment del lloguer que es donen als joves d’entre 22 i 30

anys emancipats i amb contracte de lloguer vigent, i es

tracta d’una prestació individual de 210 euros mensuals

durant un màxim de 4 anys o fins que el beneficiari fa 30

anys. També s’hi poden acollir joves que es vulguin

emancipar aquest any, que a més a més podran sol·lici-

tar un préstec de 600 euros sense interessos per a la

fiança i 120 euros del cost de l’aval per poder formalitzar

el contracte de lloguer.

Per tal de demanar aquest ajut, els joves han de complir

una sèrie de requisits, com disposar d'una font regular

d'ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals,

acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos

d'antiguitat, ser titular del contracte de lloguer de l'habi-

tatge que es destini a domicili habitual i permanent, tenir

la residència legal permanent a l’estat espanyol, no ser

propietaris d'un habitatge, i no tenir cap relació de pa-

rentiu amb l'arrendador de l'habitatge habitual.

Per a aquesta ajuda no hi ha terminis de presentació, si

es compleixen els requisits es pot demanar sempre.

Ajuts al Lloguer de la Generalitat

L’altra convocatòria que hi ha oberta des del

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la

Generalitat són els ajuts al lloguer per a persones amb

dificultats econòmiques. Poden optar a aquest ajut els ti-

tulars d’un contracte de lloguer sempre que els seus

ingressos estiguin dintre dels barems exigits. S’hi poden

acollir majors de 65 anys, joves de fins a 35 anys, i altres

col·lectius en situació de risc d'exclusió social per motius

residencials.

No poden optar a l’ajut les persones que es trobin en cir-

cumstàncies com: contractes signats entre persones

amb relació de parentiu, persones que disposin d’un

habitatge en propietat, persones que han demanat les

ajudes al lloguer de l’Estat, tampoc es pagaran els

mesos en els quals l’usuari ha estat beneficiari d’altres

ajuts, o els rebuts mensuals de lloguer no pagats.

Els terminis per sol·licitar aquestes ajudes són el 30 de

juny de 2008 per a antics perceptors i nous sol·licitants

amb contractes de lloguer previs a l´1 de gener de 2008,

i el 31 d’octubre per a nous sol·licitants amb contractes

de lloguer posteriors a l´1 de gener de 2008.

Per a més informació us podeu adreçar als Serveis
Socials de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1 - 937600451)
o consultar el web www.santpol.org > Anuncis oficials,
on es detallen tots els requisits i des d’on us podeu
descarregar els impresos que cal presentar.

Telèfons de contacte Policia Local
Cercant donar servei al vilatà, la Policia Local de Sant Pol
de Mar facilita a tots els ciutadans uns telèfons de contacte
per tal que els usuaris puguin trucar sense cap problema
davant una situació d'urgència. Degut a la problemàtica
amb la cobertura de telefonia mòbil que ens trobem al
municipi i donat que l'objectiu principal de la Policia Local
és garantir l'atenció als usuaris i donar una resposta ràpida
i de qualitat a les seves demandes, es prega que davant
una situació d’emergència feu servir els següents telèfons:

- Telèfon d'emergències 112, aquest servei deriva a
Policia Local del municipi, Mossos d'esquadra,
ambulància, bombers, etc... 
- Telèfons de contacte de la Policia Local de Sant Pol
de Mar, Mòbil 609306609 i telèfon fix que es deriva a
la patrulla que es troba de servei 937600519. 
- 088 Mossos d'Esquadra. 

L’emissora municipal Ràdio Litoral
celebra els seus primers 5 anys de vida
Ràdio Litoral de Sant Pol de
Mar (107,2 FM) celebra el
seu 5è. aniversari amb
diversos actes programats
durant aquest mes de maig.
L’emissora municipal orga-
nitza programes especials,
un sopar amb totes les per-
sones que han col·laborat al
llarg d’aquests cinc anys i
un acte obert a tothom al
Parc del Litoral, amb xoco-
latada i animació infantil.
Per molts anys!

www.radiolitoral.org

Obert el període per sol·licitar les beques
de menjador escolar per al curs 2008/09
Ja s’ha iniciat el període de sol·licitud de beques de men-
jador per al curs escolar 2008-09, que s’allarga fins al 15 de
juny. Aquests ajuts es tramiten des dels Serveis Socials de
l’Ajuntament. Per tal de sol·licitar-los, cal que tots els
empadronats que hi estiguin interessats demanin hora a
l'Ajuntament de Sant Pol (93 760 04 51).

La documentació que cal portar per tramitar-ho és: 

- Certificat de convivència 
- Nòmines de tota persona major de 18 anys. 2007 
- Certificat de la Seguretat Social conforme s'ha
percebut l'atur o qualsevol altre prestació. 
- Rebut de lloguer o hipoteca. 2007 

Si escau, 
- Certificat de disminució 
- Carnet de Família nombrosa 
- Pensió de viduïtat, orfandat, invalidesa... 

Si voleu més informació podeu adreçar-vos als Serveis
Socials o descarregar-vos les bases que estan penjades al
web www.santpol.org > Anuncis oficials.

Inscripcions Casals d’Estiu 2008
Des del 26 de maig i fins al 8 de juny tots els pares interes-
sats podran inscriure els seus fills als diferents casals
d’estiu que s’organitzen des de l’Ajuntament: el Casal de
Ca l’Arturo i l’Escola Esportiva. Les inscripcions es realitzen
de dilluns a diumenge de 17 a 20h. a Ca l'Arturo (caps de
setmana inclosos!). Les places són limitades.
Per a més informació podeu consultar el web municipal
www.santpol.org, o adreçar-vos al PIJ de Ca l’Arturo (C/
Ignasi Mas Morell, 9 - 93 7603006 - pij@santpol.org) de di-
lluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. També es farà una
reunió informativa el proper dissabte 31 de maig a les 18h.
a Ca l'Arturo.



Edita: Ajuntament de Sant Pol de Mar - Àrea de Comunicació

- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el concurs per
a l'atorgament del contracte del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pol de Mar 2008
i l'obertura del procediment obert d'adjudicació mitjançant concurs.

JGL 20/03/08:
- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis d'anàlisi de l'immobilitzat material de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Adjudicar el contracte a l'empresa BDO Audiberia pel preu de 11.000� IVA inclòs.
- Aprovar l'adhesió al Protocol General del programa Anem al Teatre pel al curs 2008-09.

JGL 28/03/08:
- Es dóna lectura i s’acorda enviar al Ministerio de Medio Ambiente i a la Demarcació de Costes de Catalunya la carta pro-
posada en resposta a la tramesa a aquest Ajuntament en data 29 de febrer de 2008, en relació amb la resolució del Projecte
de Rehabilitación del Frente Marítimo de Sant Pol de Mar.
- Aprovar el Conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Pol de Mar i l'Associació "A tot drap". Atorgar una subvenció de
6000 � per a l'any 2008 per a les activitats d'interès social i general que l'esmentada Associació du a terme.
- S’acorda elevar a l'Agència Catalana de Protecció de dades la consulta en relació amb la petició del Sr. Abad relativa a
noms i cognoms i antiguitat de tots els treballadors municipals.

JGL 03/04/08:
- Aprovar el pla d'usos de les platges de Sant Pol de Mar per la temporada 2008, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
- Rescindir el contracte amb l'empresa Casa Nualart, SL., un cop es faci efectiva la delegació de la gestió de la deixalleria
en el Consell Comarcal del Maresme. 
- Aprovar el canvi de denominació i acceptació de la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Pol en el
Programa Específic de Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
- Rectificar tipus de licitació i partida pressupostària del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació pel sis-
tema de concurs obert de la prestació del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pol-2008.
- Aprovar plec de clàusules administratives particulars i Plec de Prescripcions Tècniques del concurs per a l'atorgament del
contracte del servei de neteja de les platges de Sant Pol 2008-2009 i l'obertura del procediment d'adjudicació.
-Encarregar al Cap de la Policia Local la redacció dels següents Plans: Pla de protecció civil d'emergències per incendis fores-
tals dins del pla INFOCAT, Pla de protecció civil d'emergències per al risc d'inundacions dins del pla INUNCAT, Pla de protec-
ció civil d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril dins del pla TRANSCAT.
- Atorgar un ajut econòmic per import de 277 � a les famílies corresponents a CEIP Sant Pau, Serhs (menjador escolar) que
presenten dificultats socials i per tant la necessitat de rebre un ajut econòmic per pal·liar les despeses.
- L'equip de govern es compromet a dur a terme diverses actuacions en relació amb les diferents obres públiques que afecten
a la Riera de Sant Pol: Construcció del CEIP Sant Pau i Projecte d’endegament de la Riera de Sant Pol.

JGL 11/04/08:
- Autoritzar a Vitalicio Seguros l'obertura de l'activitat d'oficina al local situat al Carrer Manzanillo, 45 baixos d'aquesta vila.
- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l'a-
torgament d'autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada 2008 a les platges del terme municipal de Sant Pol de Mar.
- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i els Ajuntaments de Sant
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt, Canet de Mar i Sant Pol de Mar per a l'edició d'un fulletó sobre les
jornades de la maduixa de la Vallalta.

JGL 17/04/08:
- Autoritzar el pagament de la subvenció corresponent al tercer bus escolar per import de 4.095,32� a l'AMPA CEIP Sant Pau. 
- Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de les places vacants a la plantilla i quadre d'aquest Ajuntament per l'exercici 2008.
- Aprovar les bases que han de regir la selecció de personal per a la cobertura de tres places de la plantilla de personal fun-
cionari, d'agent interí - motius turístics -, classe Policia local i convocar les proves mitjançant concurs oposició lliure.
- Aprovar les bases que han de regir la selecció de personal per a la cobertura d'una plaça de tècnic auxiliar d'esports, en
règim laboral indefinit, a temps parcial i convocar les proves per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure.
- Mostrar l'assabentat del "Projecte de recuperació de pous del municipi de Sant Pol de Mar" promogut per l'Agència Catalana
de l'Aigua i presentat per la mercantil SOREA, com a adjudicatària de l'esmentada obra.
- Verificar el contingut del projecte bàsic i d'execució de l'aparcament públic situat entre els carrers Tobella, Buenos Aires i
Sant Pau, corresponent al Pla de Millora Urbana "Els Tints" presentat per GRUPO PRASA i donar-hi el vist i plau.
- Aprovar la proposta de sol·licitud econòmica i de suport tècnic a la Diputació de Barcelona dins del protocol general Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de diverses accions realitzades per l'Ajuntament de Sant Pol per a l'any 2008.

Aquest és només un resum dels principals acords. Totes les actes les podeu trobar penjades íntegres al web de l’ajuntament:

www.santpol.org > Ajuntament > Juntes de govern

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

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 25/03/08:

- Examen i aprovació si s'escau del reglament del
mercat setmanal de venda no sedentària. S'aprova
amb els vots favorables de l'equip de govern i Junts i les
abstencions de PSC i regidor no adscrit.
- Examen i aprovació si s'escau del reglament regu-
lador de les normes de funcionament i de règim
intern de la Llar d'Infants Municipal "Pi del Soldat" de
Sant Pol de Mar. S'aprova per unanimitat.
- Acceptació subvenció del departament d'educació
pel finançament del curs 2007-08 de la Llar d'Infants
Municipal. S'aprova amb els vots favorables de l'equip
de govern i Junts i les abstencions de PSC i regidor no
adscrit.
- Examen i aprovació si s'escau de l'ordenança
municipal de sorolls i vibracions. S'aprova amb els
vots favorables de l'equip de govern, Junts i PSC i l'abs-
tenció del regidor no adscrit.
- Delegació al Consell Comarcal del Maresme de la
gestió de la deixalleria. S'aprova amb els vots favora-
bles de l'equip de govern, i les abstencions de Junts,
PSC i regidor no adscrit.
- Examen i aprovació si s'escau del reglament muni-
cipal regulador del servei de deixalleria de Sant Pol
de Mar. S'ajorna aquest punt fins al proper ple en espera
de les esmenes que pugui fer el Consell Comarcal a l'es-
borrany del projecte, amb els vots negatius de Junts i
favorables de la resta de grups.
- Declaració de nul·litat de la llicència demanial ator-
gada a Retevisión Móvil, S.A. i de la llicència munici-
pal d'obres número 45/2000 atorgada a Retevisión
Móvil, S.A. S'aprova per unanimitat.
- Proposta d'aprovació dels comptes generals de la
corporació relatius a l'exercici 2006. S'aprova amb els
vots favorables de l'equip de govern i Junts i negatius de
PSC i regidor no adscrit.
- Examen de les al·legacions formulades a
l'aprovació inicial del pressupost 2008 i aprovació
definitiva del pressupost 2008. S'aprova el pressupost
amb els vots favorables de l'equip de govern, i les abs-
tencions de la resta de grups.

- Proposta d'aprovació del procés participatiu per l'e-
laboració del reglament de participació ciutadana.
Aprovat per unanimitat.
- Moció sobre la Llei de Dependència. Aprovat amb els
vots a favor de CiU i el regidor de Junts Joan Piqueras,
en contra d’ERC i les abstencions de la resta.
- Moció de suport al procés d'independència de
Kosovo. Aprovat amb els vots a favor de CiU, ERC i el
regidor de Junts Joan Piqueras, en contra del PSC i el
regidor no adscrit i les abstencions de la resta.

ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 03/04/08:

- Oposició a la instal·lació d'empreses catalogades a
l'Annex I de la Llei 3/1998 que pretengui instal·lar-se
en el Polígon Industrial de la població, encara que
gaudeixin de la corresponent autorització mediam-
biental de la Generalitat de Catalunya, en conside-
ració al perfil de poble que volem conservar i pro-
moure. S’aprova per unanimitat entrar a debatre un
acord consensuat entre tots els grups polítics, que serà
aprovat de manera definitiva al proper Ple.
- Moció presentada pel regidor Juan Antonio
Piqueras Rigau "El ple municipal i consideracions
personals". Es retira de l’ordre del dia per unanimitat.

ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 30/04/08:

- Ratificació de la convocatòria urgent.
- Declaració d'oposició a la instal·lació dins el polí-
gon industrial d'aquest municipi d'activitats incloses
a l'Annex 1 i de determinades activitats incloses a
l'Annex 2.1 de la Llei 3/1998 de 27 de febrer. Aprovat
per unanimitat.
- Suspensió potestativa de la tramitació de l'atorga-
ment de llicències d'instal·lació o ampliació d'activi-
tats o usos concrets inclosos a l'Annex I i a l'Annex
II.I de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, i en l'àmbit de
la zona industrial. Aprovat per unanimitat.

(La gravació íntegra dels plens la teniu a www.radiolitoral.org)

JGL 06/03/08:
- Declarar vàlid el procediment negociat instruït per raó de la quantia i adjudicar el contracte dels treballs d'enjardinament del
pati de la Llar d'Infants "Pi del Soldat" de Sant Pol de Mar a l'empresa Garden Center Bordas Gava S.L., per import de
52.002,91 euros (IVA inclòs).
- Ratificar l'adhesió al projecte Challenge, que consta de dues proves esportives que es realitzaran a la Comarca del
Maresme, adoptat per aquesta Alcaldia i remés al Consell Comarcal en data 29 de febrer de 2008.

JGL 13/03/08:
- Aprovació i repartiment de despeses del personal Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària - EBASP efectuades l'any 2006
entre els Ajuntaments de Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta.
- Aprovar el projecte del Grup Motor entre l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Ajuntament de Girona, en relació a l'elaboració d'un model de Codi Ètic.
- Aprovar  el conveni de col·laboració proposat per l'Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, en relació
al desenvolupament del Portal Associatiu Municipal de Sant Pol de Mar.

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


