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Sant Pol i Sant Cebrià inauguren
la nova deixalleria comunitària
Els Ajuntaments de Sant Pol i Sant Cebrià van inaugurar el
passat mes de juliol la nova deixalleria comunitària que ha
de donar servei als habitants d’aquests dos municipis. El
regidor de Medi Ambient de Sant Pol, Manel Puig, va voler
recordar els seus antecessors de l’àrea: David Bernal,
Albert Font, Joan Piqueras, Manolo Fernández i Montserrat
Garrido, que van iniciar el procés que ha portat finalment a
inaugurar aquest nou equipament. Aquest assoliment, va
dir, “ha estat fruit de la gestió de tots aquests anys”.

També Manel Mombiela, alcalde de Sant Pol, va tenir unes
paraules per a tots els regidors que han participat en aques-
ta tasca, i va donar les gràcies al treball fet conjuntament
amb l'Ajuntament de Sant Cebrià. Igualment, Mombiela va
instar a fer un bon ús de la deixalleria apel·lant a la respon-
sabilitat de tots per tenir cura del medi ambient. En la
mateixa línia, l’alcalde de Sant Cebrià, Jaume Borrell, va
voler destacar la importància de l'equipament per als dos
municipis i va animar la gent a que la faci servir.

Genoveva Català, gerent de l’Agència Catalana de
Residus, va felicitar la tasca feta pels dos municipis, als que
va qualificar d’“heroics” per la perseverança que ha portat
finalment a la inauguració de la deixalleria. Igualment, va
voler encoratjar els veïns a fer servir aquest equipament,
que va definir com “una eina perquè els productes que ja no

es fan servir tornin a tenir una vida útil sense malmetre el
medi ambient”, i a que facin córrer la veu i que gaudeixin
d'aquesta instal·lació per molts anys.

De la mateixa manera, la Consellera Delegada de l’Àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat del Consell Comarcal del
Maresme, Sílvia Tamayo, va felicitar els dos municipis, “que
han treballat conjuntament i han sumat esforços per tenir
aquest equipament que ajuda a millorar la gestió dels
residus”. Tamayo també es va comprometre en nom del
Consell Comarcal a gestionar el millor possible aquest
equipament al servei de la ciutadania.

p l a t g e s

Platges més netes
Amb la voluntat de continuar millorant, l’Ajuntament de Sant
Pol ha reforçat la neteja de les platges, que s’ha ampliat a
tot l’any i no només durant la temporada d’estiu.
A més a més, continuant amb les actuacions dels anys
anteriors, aquest any també es realitza el programa de
recollida selectiva per a la reducció dels residus a les plat-
ges de Sant Pol. Per això, s’han repartit a tots els conces-
sionaris de les guinguetes 3 contenidors: 1 groc per a enva-
sos, 1 verd per al vidre i 1 blau per a paper i cartró. Aquests
contenidors, que tenen una capacitat de 120l, es recullen
entre les 22 i les 6h per evitar molèsties durant el dia. 
També continuant amb les actuacions de l'any passat s'han
col·locat papereres amb bosses diferenciades per a la reco-
llida selectiva a la platja. Aquest any també s'han comprat
gots per evitar la generació de residus de gots de plàstic en
totes les festes de l'Ajuntament.

És prohibit l’accés de gossos durant l’estiu
Durant la temporada d'estiu, hem de tenir en compte que
l'ús cívic de les platges engloba un seguit de normes que
permeten que tots els ciutadans puguem gaudir d'aquests
espais públics. És per això que les actuacions incorrectes,
no afecten només a una persona sinó que afecten a més
gent. 
Els serveis de neteja de l'Ajuntament cada dia passen per
les platges per garantir uns espais nets. Per aquest motiu
els gossos tenen prohibit l'accés a la platja durant la tem-
porada de bany (que va del 21 de juny al 14 de setembre)
i l'actitud dels propietaris dels gossos és clau per poder
gaudir de les platges a l'estiu.

Platges més segures
Les platges de Sant Pol gaudeixen d’un servei de salva-
ment diari a càrrec de la Creu Roja durant tota la tempora-
da d’estiu, que aquest any comprèn del 21 de juny al 14 de
setembre. L’horari d’aquest servei és de 10 del matí a 6 de
la tarda cada dia. Aquest any també s’ha augmentat el
número de socorristes per tal de garantir un millor servei.
A més a més, també s’ha reforçat la vigilància a les platges
amb la contractació d’un nou agent per a la temporada
d’estiu.

Consells de seguretat per als propietaris
de vehicles
Per tal d’evitar robatoris d’objectes de l’interior dels vehicles
cal que: 

· No deixeu els objectes de valor
· Us emporteu les bosses de mà i els GPS amb els
seus accessoris
· No deixeu assecar la roba en un lloc visible del cotxe
· Amagueu els equips de música 
· Guardeu les ulleres, monedes i discs compactes en
llocs no visibles
· Intenteu estacionar en un lloc il·luminat
· Tanqueu bé les finestres del cotxe
· Connecteu l'alarma del vostre cotxe

Si trobeu el cotxe forçat o veieu alguna persona sospi-
tosa al voltant dels vehicles, cal que truqueu a: 

Emergències: 112
Policia Local: 609 30 66 09

Més banderes blaves per Sant Pol
Les platges de Sant Pol han obtingut per quart any conse-
cutiu dues banderes blaves que distingeixen les platges de
Sant Pol-Pescadors i Platjola-Escaletes per la seva qualitat
pel que fa a neteja, seguretat i gestió mediambiental.
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 l’any passat, a més a més, es va
aconseguir una distinció temàtica en ruptura de barreres
arquitectòniques i atenció a persones amb discapacitat.
Sant Pol compta amb panells informatius a totes les seves
platges, amb informació actualitzada de l’estat del mar,
recomanacions de seguretat, telèfons d’interès... així com
d’un web específic a www.santpol.org/platges.

Menys brossa en la neteja del fons marí
La tradicional neteja del fons marí que es fa cada any coin-
cidint amb la Festa Major de Sant Jaume va comptar amb
la participació de 20 submarinistes i d’altres persones que
van ajudar a netejar la sorra. Aquest any no es va treure
pràcticament brossa, el que demostra que la gent ha agafat
més consciència i ja no llença tants residus a l'aigua.

La nova deixalleria de la Vallalta
La deixalleria es troba a la Carretera de Sant Pol - Sant
Cebrià, BV-5128, dins del terme municipal de Sant Pol. Es
tracta d'una deixalleria d'ús comunitari entre els dos ajunta-
ments, de la qual el Consell Comarcal del Maresme en por-
tarà la gestió. El nou telèfon de l'equipament és el 93 760
21 58 i l'horari de funcionament: de dimarts a dissabte de 9
a 13h. i de 16 a 19h. i diumenge de 9 a 14h.
Els dos municipis celebren la inauguració ja que és una
instal·lació molt esperada que servirà per poder millorar la
gestió dels residus que es generen i millorar la valorització
dels mateixos.

L'ús de les deixalleries és important perquè permeten: 

· Aprofitar els residus revaloritzables.
· Disminuir la quantitat de residus que van a parar als
abocadors.
· Evitar l'abocament incontrolat de residus a l'entorn de
les nostres ciutats i dels nostres pobles.
· Separar els residus perillosos generats a les llars per a
donar-los la destinació final més adequada.
· Informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió
dels residus.

Per tots aquests motius i pels objectius que tenen les deixa-
lleries, Sant Pol i Sant Cebrià estan molt satisfets d'iniciar la
feina al Punt D*, Deixalleria de la Vallalta, tal i com s'ha pre-
sentat a la campanya de sensibilització.

Deixalleria de la Vallalta
Carretera de Sant Pol - Sant Cebrià, BV-5128

Telf: 93 760 21 58
Horari de funcionament: de dimarts a dissabte

de 9 a 13h. i de 16 a 19h. i diumenge de 9 a 14h.
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Adéu al Pi del Soldat
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament ha certificat final-
ment la mort del Pi del Soldat, l’emblemàtic arbre situat a la
zona dels Garrofers. La mort de l'arbre es va iniciar fa anys
i ha estat causada per les actuacions que al llarg del temps
s'han realitzat al voltant de l'espai del Pi del Soldat, que han
produït danys irreversibles a l'arbre. 
La realització de les obres del voltant han compactat el ter-
reny en excés impedint la filtració de l'aigua, les edifica-
cions com el dipòsit, la caseta i les antenes han ferit el sis-
tema radicular de l'arbre i finalment la sequera dels últims
anys ha contribuït a accelerar la seva mort.
L'atac que ha sofert pels fongs i posteriorment pels per-
foradors ha vingut donat per aquesta debilitat que presen-
tava i no al revés com es va pensar en un inici. 

L'octubre del 2007 el servei de
Sanitat vegetal a petició de
l'Ajuntament ja va realitzar una
primera visita al Pi del Soldat
perquè presentava problemes
de fongs. Després de rebre el
resultat de la mostra, L’Ajun-
tament es va posar en contacte
amb Medi Natural i es va acor-
dar que a finals de primavera
es faria un tractament pels fongs.
El mes de juny tant el Departament de Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya com l'empresa Jardineria Bordas
van realitzar una nova inspecció de l'arbre, i es va compro-
var que no hi havia res a fer per salvar la vida de l’arbre.

n o t í c i e s

L’Ajuntament de Sant Pol aposta per la
primera promoció de pisos socials
Són 33 habitatges de lloguer dotacional que aniran a
parar íntegrament a persones empadronades a Sant Pol

L’Ajuntament de Sant Pol i la Generalitat de Catalunya van
presentar el passat més de juliol a Sant Pol el projecte de
Construcció de l'edifici de 33 d'habitatges per a joves i gent
gran i local destinat a equipament al carrer Roger de Flor.
En aquest solar, que ara es fa servir d’aparcament, es
construiran pisos de lloguer per a gent gran i per a joves
amb protecció oficial, i a la planta baixa de l’edifici s’ubicarà
un local d’equipaments municipal d’uns 500 metres
quadrats. La inversió total d’aquest equipament, que corre
a càrrec de la Generalitat, és de 3,3 milions d’euros.

Aquests habitatges, que tindran un lloguer de 150-200
euros, estaran destinats a gent jove i gent gran
empadronats al poble. Per als joves es tracta d’un lloguer
d’emancipació i per tant temporal, per un màxim d’uns 5
anys, mentre que a la gent gran se’ls podrà llogar per tota
la vida. Les condicions d’accés les fixarà l’Ajuntament din-
tre dels paràmetres que marca la Generalitat. En aquest
sentit, el regidor d’Urbanisme i Habitatge, Manel Puig, va
anunciar que a partir del setembre es constituirà una
comissió amb totes les forces polítiques i els col·lectius
socials implicats, per tal de consensuar aquests condicio-
nants de manera que beneficiïn al màxim la població de
Sant Pol.

Les obres d’aquest edifici començaran de cara a setembre-
octubre i és previst que estigui finalitzat a mitjans del 2010.
L’edifici comptarà amb un soterrani destinat a aparcament,
planta baixa i 2 plantes de pisos per cada carrer, tenint en
compte les diferents alçades. A la planta baixa s’ubicarà un
local municipal destinat a equipament cultural o adminis-
tratiu d’uns 500 metres quadrats, els usos del qual els
haurà de decidir l’Ajuntament. En el projecte està previst
que per estructura i alçat hi pugui caber un edifici cultural o
sala polivalent o un edifici administratiu, i que s’hi tingui
accés des d’una petita placeta ubicada a la cantonada del
carrer Roger de Flor. Pel que fa als pisos, hi haurà un total
de 33 habitatges, 28 dels quals amb una superfícies d’en-
tre 35 i 38 metres quadrats i d’una sola habitació doble,
pensats perquè hi puguin viure una o dues persones, i 5
habitatges, ubicats a l’última planta, de 52 m2 amb 2 dor-
mitoris, on poden viure fins a 3 persones. 14 d’aquests
pisos tindran també aparcament.

A principis del 2006, l’Ajuntament de Sant Pol i el departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat van sig-
nar un conveni per construir una trentena d’habitatges pro-
tegits a la finca on hi havia l’antiga fàbrica Sauleda, al car-
rer Roger de Flor. La raó que es facin només habitatges
dotacionals, que es podran tenir llogats per un temps deter-
minat, i no n’hi hagi de compra és que aquest espai està
qualificat com a zona d’equipaments, és per tant de titulari-
tat pública i no es pot privatitzar. De totes maneres, des de
l’Ajuntament seguiran treballant per aconseguir fer habi-
tatge protegit de compra o lloguer indeterminat, a través del
nou POUM.

L'arquitecte municipal, Miquel Díez, el Director General de Promoció
d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, Joaquim Gascó, i el regidor d'Urbanisme i
Habitatge de Sant Pol, Manel Puig, durant la presentació.

L’alcalde nega l’existència de qualsevol
sentència contra l’Ajuntament de St. Pol  

Manuel Mombiela va demanar per carta al jutjat
que retirés la denúncia contra la regidora Piedad
Jiménez per evitar judicialitzar la política local

L’Alcalde de Sant Pol de Mar, Manuel Mombiela, davant
les informacions aparegudes en un mitjà de comunicació
sobre una denúncia que va interposar contra la Regidora
del PSC el desembre de 2007 per defensar l’honorabili-
tat de la Corporació Municipal de greus acusacions de
gestió econòmica, vol desmentir amb rotunditat l’existèn-
cia de qualsevol acció judicial posterior. 

Mombiela el 16 de maig de 2008, després de diverses
reunions amb la regidora, va adreçar una carta al jutjat
admetent estar convençut que les acusacions de Piedad
Jiménez “no tenien intenció de calumniar” i opta per
deixar-les com a simples crítiques polítiques.  En conse-
qüència demana que no prossegueixi l’actuació penal
contra la regidora.

Per això, el Jutjat d’Instrucció número 3 d’Arenys de Mar,
accedint a la petició de l’alcalde, en data 23 de maig
ordena el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient. És
per això que no existeix sentència alguna com ha volgut
informar la regidora de forma interessada.

Tot i que l’alcalde demana joc net en el discurs polític,
recorda que les difamacions i calúmnies no formaran part
del seu tarannà envers l’oposició, i demana el mateix a la
resta de grups municipals. 

El grup municipal d’ERC abandona
l’equip de govern

Els partits que van signar el pacte de govern
hauran de ratificar-lo en els propers dies

L’Equip de Govern de
l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar informa que
aquest mes d’agost s’ha
esdevingut la sortida del
govern del 3er Tinent
d’Alcalde Sr. Joan Arnés,
representant del grup
municipal d’Esquerra
Republicana de Cata-
lunya. Aquesta formació,
per tant, abandona
l’Equip de Govern i
passa a l’oposició.

Tant la tinença d’alcaldia com les delegacions que repre-
sentava Arnés passen a ser provisionalment competèn-
cia del Regidor Sr. Bartomeu Arqué, de CiU.

A banda d’aquest canvi, l'Equip de Govern informa que
continuarà igual, tot i que els partits que en formen part,
tal com anuncia el document del pacte de govern, hau-
ran de ratificar-lo en el transcurs dels propers dies. En
breu s’informarà més amplament sobre la nova situació
del govern després d’aquests últims canvis.

Nou Canal Youtube de Sant Pol
El web de Sant Pol www.santpol.org ha estrenat un nou canal de Youtube amb vídeos
d'activitats fetes al poble. Hi podeu accedir des de l’enllaç que figura a l’esquerra de la
pàgina. De moment hi trobareu un muntatge de la inauguració de la deixalleria i també un
reportatge sobres les platges de Sant Pol, i mica en mica s’hi aniran penjant més coses.

L’antiga fàbrica Sauleda, a l’esquerra, i el solar en l’actualitat, que funciona com a aparcament.
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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 27/05/08:

- Examen i aprovació provisional de les ordenances
fiscals següents:

- OF. 9. Aprovada amb les abstencions de PSC i regi-
dor no adscrit, a favor de la resta.
- OF. 21. Aprovada amb les abstencions de PSC i regi-
dor no adscrit, a favor de la resta.
- OF. 25. Aprovada amb els vots contraris de Junts,
l'abstenció del regidor no adscrit, a favor de la resta.
- OF. 30. Aprovada amb els vots contraris de Junts, les
abstencions de PSC i regidor no adscrit, a favor de la
resta.
- OF. 32. Aprovada amb el vot contrari PSC i a favor
de la resta.

- Ratificació de l'acord de la JGL d'11 d'abril relatiu a
l'aprovació del Pla d'usos de les platges de Sant Pol
de Mar 2008. Aprovat per unanimitat.

- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la
tramitació de les autoritzacions per a la instal·lació
de grues-torres desmuntables. Aprovada amb les abs-
tencions del PSC i regidor no adscrit, a favor de la resta.

- Proposta d'aprovació del Reglament del Consell
Escolar Municipal. S’aprova per unanimitat retirar-la de
l'ordre del dia.

- Elecció del Jutge de Pau substitut. Aprovada amb el
vot en contra del PSC, l'abstenció del regidor no adscrit,
a favor de la resta.

- Examen i aprovació del Reglament Orgànic
Municipal. Aprovat amb els vots en contra del PSC i del
regidor no adscrit, a favor de la resta.

- Ratificació del conveni de col·laboració entre el
Consorci de les Drassanes Reials, Museu Marítim de
Barcelona, l'Ajuntament de Sant Pol de Mar i l'asso-
ciació "A tot drap". Aprovat per unanimitat.

- Examen i aprovació del reglament de la deixalleria.
Aprovat amb les abstencions de Junts i a favor de la
resta.

- Aprovació del conveni de col·laboració entre el
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme, l'Ajuntament de Calella i l'Ajun-
tament de Sant Pol de Mar. Aprovat per unanimitat.

- Ratificació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pol
de Mar al conveni subscrit entre el Departament de
Justícia, la FMC i l'ACM. Aprovada per unanimitat.

- Presa de coneixement de la renúncia presentada
per David Bernal Gallegos al càrrec de regidor de
l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

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

ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 16/06/08:

- Presa de possessió i jurament del càrrec de regidor
de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar per part del Sr.
Manel Puig i Borrell, del grup municipal d'Iniciativa
per Catalunya.

- Proposta dedicació parcial dels regidors Manel Puig
Borrell i Bartomeu Arqué Blanco. Aprovada amb vots
a favor de l’equip de govern i abstencions de l’oposició.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 31/07/08:

- Ratificació del decret núm. 207/2008 de modificació
de la convocatòria de ple ordinari i junta de por-
taveus per motiu de la Festa Major. Aprovada amb abs-
tencions del PSC i regidor no adscrit, a favor de la resta.

- Proposta d'aprovació contracte permuta entre
l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Sant Pol de
Mar referent a la finca situada al c/ Roger de Flor
núm. 25. Aprovada amb els vots a favor de l’equip de
goven, l’abstenció del regidor Joan Piqueras, i negatiu de
la resta de l’oposició.

- Proposta d'acord denominació plaça resultant a
l'antiga finca dels "Tints". Aprovada per unanimitat.

- Compte de l'acord de la junta de govern local de
data 12 de juny de 2008, d'aprovació de la liquidació
de 2007.

- Compte del decrets núms. 170, de nomenament de
Manel Puig com a 2n. tinent d'alcalde i membre de la
JGL i 171, de delegació de l'alcaldia en favor de
Manel Puig i Borrell de l'Àrea d'Urbanisme,
Agricultura, Medi Ambient i Habitatge.

- Moció i designació de Manel Puig Borrell com a
representant de la corporació a consorcis i associa-
cions privades. Aprovada per unanimitat.

- Proposta de desestimació de les al·legacions for-
mulades en data 4 de juliol de 2008 pel regidor, Sr.
Abad en contra l'article 5.1 del ROM i proposta
d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic
Municipal de Sant Pol de Mar. Aprovada amb el vot en
contra del regidor no adscrit i l’abstenció del PSC.

- Proposta d'acord relativa a la determinació de les 2
festes locals per l'any 2009. Aprovada per unanimitat.

- Proposta d'aprovació del reglament del Consell
Escolar Municipal. Aprovada per unanimitat.

- Proposta de col·laboració entre l'Ajuntament de
Sant Pol, l'Institut Bisbe Sivilla de Calella i el
Departament d'Educació de la Generalitat per ende-
gar el Projecte Teresa "Aula oberta". Aprovada per
unanimitat.

JGL 24/04/08:

- Acceptar la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya de 28.401,29� per a contenidors i 300.247,52� per
implantació de deixalleria.
- Aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte
per la prestació del servei d'escola esportiva d'estiu de Sant Pol de Mar per la temporada 2008.
- Aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte
per la prestació del servei de casal a Sant Pol de Mar per l'estiu 2008.
- Aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte
per la prestació del servei de tallers de lleure per la temporada d'estiu 2008.
- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del con-
tracte de serveis d’instal·lació, manteniment, retirada, neteja i emmagatzematge dels sistemes de balises per pro-
cediment negociat sense publicitat.

JGL 02/05/08:

- S’aprova formular al·legacions a la planificació inicial del PUOSC 2008-2012, sol·licitant al Departament de
Governació i Administracions Públiques un augment de la subvenció concedida per la rehabilitació d'edifici per a
biblioteca municipal de 238.500� per tal d'arribar a cobrir el 50% del cost total, i establir una reunió per tal de buscar
altres fonts de finançament.
-  Aprovar els següents projectes per a joves per tal de poder presentar-los a la convocatòria de subvencions de la
Secretaria General de Joventut de la Generalitat: Djoves. Llibret d'informació juvenil; Acció jove. Programa d'activitats
per a joves a Ca l'Arturo; Rehabilitació i ampliació de l'edifici de Ca l'Arturo per equipament de serveis a la joventut.

JGL 09/05/08:

- Acceptar la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya de 26.886,00�  per a projectes de prevenció de
residus municipals. 
- Acceptar la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 9.500� per la redacció del Pla Director del Servei
Municipal d'abastament d'aigua de Sant Pol de Mar.
- Disposar l'obertura de procediment d'adjudicació, per a la contractació d'arrendament financer amb la modalitat
de renting d'equipament i material informàtic per a l'Ajuntament, mitjançant procediment negociat i sense publicitat.
- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona,
l'Ajuntament de Sant Pol i l'Associació "A tot drap" que conté l'acceptació de la subvenció atorgada pel Consorci i el
compromís de fer constar com a titular del llagut de sardinal Sant Pau a l'Ajuntament de Sant Pol i l'Associació "A tot drap"
al 50% cadascú.
- Ratificar el Conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Blanquerna de col·laboració en matèria de pràctiques.
-  Aprovar el primer pagament de l'ajut atorgat per la Direcció General de Centres Educatius per a l'escolarització
de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides durant el curs 2007-08, i
que suposa un 25% de l'import total de l'ajut, repartint aquest import entre els 3 beneficiaris dels ajuts.
- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que s'inclouen en la relació adjunta corresponents a CEIP Sant Pau que
presenten dificultats socials i, per tant, la necessitat de rebre un ajut econòmic per pal·liar les despeses de transport
escolar.
- Adjudicar a l'empresa Eidos Dinamització Social, el contracte per al servei de dinamització del procés participatiu
per l'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana del municipi de Sant Pol, per un import de 6.893 euros, IVA
exclòs.

JGL 15/05/08:

- Manifestar la voluntat del municipi de participar en la proposta de contractació agregada per a la implantació
del nou reglament de la llei orgànica de protecció de dades i auditories biennals.
- Aprovació del calendari d'atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre de
Sant Pol.
-  Establir i aprovar els següents preus públics per als nous serveis del casal: Servei d'Atenció Matinal (SAM):
2�/ dia; Tallers de lleure: 25� taller; Colònies: 94�, i aprovar l'aplicació de les tarifes reduïdes.
- Adjudicar a l'empresa EN DOINA, ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL S.L el contracte de prestació del servei de casal
d'estiu de l'Ajuntament, temporada estiu 2008 per un import de 28.424,32� (iva inclòs).
- Adjudicar a l'empresa EN DOINA, ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL S.L el contracte de prestació del servei de tallers
de lleure a Sant Pol de Mar per l'estiu 2008 per un import de 17.845,46� (iva inclòs).
- Adjudicar el contracte del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pol de Mar
2008 a Creu Roja Maresme Centre, per import de 63.083,20 euros IVA inclòs.



j u n t e s  d e  g o v e r n

- Adjudicar a l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. el contracte menor de la prestació del servei de
control d'estacionament regulat, lloguer i manteniment de màquines expenedores de tiquets pel preu de 10.479,04 �
(IVA inclòs).
- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pol al conveni entre el Departament de Justícia, la FMC i l'ACMC, en
l'execució de programes que són competència de la Secretaria esmentada.  
- Adjudicar el contracte servei de neteja de les platges de Sant Pol de Mar 2008-09 a l'empresa SERVEIS SALI-
CRU SCP., per import de 72.507,01 euros (IVA inclòs).

JGL 22/05/08:

- Autoritzar el pagament de la subvenció corresponent al tercer bus escolar per un import de 6.006,47� a l'AMPA
CEIP Sant Pau. 
- APROVAR la certificació d'obres núm. 3 de l'obra ""Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal
Sot del Bagueny", emesa pel facultatiu Sr. Raul Godoy Barveris, director de les esmentades obres, amb la conformi-
tat de l'adjudicatari de les mateixes,  i que correspon a l'obra executada durant els mesos de  gener a març per un
import de  244.209,51 euros.
-  Aprovar la següent relació de les subvencions d'acord a l'establert en el pressupost municipal 2008 i que  segons
el  calendari d'atorgament  de les subvencions per a l'any 2008 corresponen al mes de maig.
- L'equip de govern de Sant Pol de Mar es compromet a escapçar la tanca del camp de futbol en la seva part final
en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'adopció d'aquest acord; la nova s'instal·larà des de la tanca publici-
tària que hi ha al cantó de la riera fins a tocar la caseta de les bombes d'aigua, deixant una servitud de pas suficient
que permeti l'accés dels vehicles de serveis. 
- Aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el con-
tracte per la prestació del servei d'escola esportiva d'estiu de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, temporada estiu
2008 mitjançant procediment negociat sense publicitat. Adjudicar a l'empresa NAÏFAR SCCL el contracte de prestació
del servei de L'Escola Esportiva de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, temporada estiu 2008 per un import de 19.916,92
Euros (iva inclòs), d'acord amb la oferta presentada per la citada empresa, i amb estricta subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el referit contracte.
- Aprovar la proposta de sol·licitud per a la realització de les accions per a l'ocupació de Sant Pol de Mar, Plans
d'Ocupació, de 3 auxiliar de la llar, de 3 informadors/res ambientals, 1 auxiliar administratiu de turisme i 1 tècnic de
l'observatori agrari rural.

JGL 30/05/08:

- Adjudicar a l'empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA, SL el contracte de prestació del
Servei d'instal·lació, manteniment i retirada dels elements de balisament per a la temporada d'estiu 2008 per un import
de 23.000 � (IVA inclòs), d'acord amb l'oferta presentada per la citada empresa, i amb estricta subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el referit contracte.

JGL 05/06/08:

- Disposar l'obertura de procediment d'adjudicació per a la contractació d'arrendament financer amb opció de com-
pra, mitjançant procediment negociat i sense publicitat, de dues motocicletes tipus trail destinades a la Policia Local.

JGL 12/06/08:

- Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici de 2007.
- Establir i aprovar el preu públic de 10 � per persona inscrita al TALLER DE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS, pro-
gramat per la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.
- Adjudicar la concessió de l'explotació del Servei A1 (Platja de la Murtra) a JORDI GALVEZ ARROYAL. Adjudicar
la concessió de l'explotació del Servei A2 (Platja de Can Villar) a JOSE LUIS MORENO CORDOBA. Adjudicar la con-
cessió de l'explotació del Servei A3 (Platja de Sant Pol) a JOSEP TARRIDAS MARTIN. Adjudicar la concessió de l'ex-
plotació del Servei A4 (Platja Les Barques) a MANUEL PARRA LÓPEZ. Adjudicar la concessió de l'explotació del
Servei A5 (Platja de Les Barques), a POMES FILLS, S.L.

JGL 20/06/08:

- Aprovar la relació de les subvencions a entitats, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre del municipi
de Sant Pol de Mar, d'acord a l'establert en el pressupost municipal 2008 i que segons el calendari d'atorgament de
les subvencions per a l'any 2008 corresponen al mes de juny.
- Adjudicar a l'empresa Net-Brill el contracte menor de la prestació del servei de neteja de l'edifici del carrer Santa
Clara 2, del 25 de juny al 5 de setembre, pel preu de 2.186,83 � (IVA inclòs).

j u n t e s  d e  g o v e r n

- Transferir a l'AMPA de la Llar d'Infants Pi del Soldat 600 � en concepte de les despeses realitzades per la publi-
cació del Butlletí La Torreta. Transferir al Ceip Sant Pau 1.579,80 � en concepte de les despeses en la realització del
projecte Coneixement de l'Entorn Proper.
- Pagar a l'AMPA de la Llar d'Infants Pi del Soldat 63 � corresponent a les despeses de les 7 monitores participants
a la sortida de la Granja Montcau realitzada pels alumnes de P-2 en data 11 d'abril de 2008.
- Adjudicar a l'empresa POLY-KLYN, S.L. la referida contractació de conformitat amb l'oferta presentada per la
mateixa davant aquest Ajuntament, en data 17 de juny de 2008, RE.2008/2514, pel preu de 7.832,32 � (IVA inclòs).
- Concedir a Mª Rosa Nualart Pujol, llicència per ocupar la via pública amb una barraca de petards, al Parc del
Litoral d'aquesta vila, durant els dies compresos entre el 15/06/2008 i el 30/06/2008, amb una superfície de 6 m2.
- Concedir al Sr. Lluís Pou Font com a representant del Bar- Granja VIDAL, llicència per ocupar la via pública amb
taules i cadires, al carrer Nou, núm. 42 d'aquesta vila, per la temporada de l'1 d'abril al 14 de setembre d'enguany.

JGL 26/06/08:

- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra d'endegament de la riera de Sant Pol amb un pressupost de lici-
tació de 276.062,44 IVA inclòs i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació. Aprovar el PCAP que ha de regir el
contracte.
- Adjudicar provisionalment el contracte d'arrendament financer amb la modalitat de renting d'equipament i
material informàtic per a l'Ajuntament a l'empresa ABAST SYSTEMS, S.A. per un import de 41.502,24 � (iva inclòs),
d'acord amb l'oferta presentada per la citada empresa, en resultar l'oferta més avantatjosa.
- Aprovar el conveni presentat per Telefònica d'Espanya SAU per a la realització de la infrastructura canalitzada
del servei de telecomunicació del Ceip Sant Pau.

JGL 03/07/08:

- Adjudicar definitivament el contracte d'arrendament financer  amb modalitat de renting de material informàtic
per a l'Ajuntament  a l'empresa ABAST SYSTEMS, S.A. per un import de 41.502,24 � (IVA inclòs), d'acord amb l'ofer-
ta presentada per resultar la més avantatjosa. 
- Adjudicar a l'empresa Net- Brill el contracte menor de la prestació del servei de neteja de l'edifici del la Llar
d'Infants Pi del Soldat del 21 de juliol i 29 d'agost, pel preu de 2.624,18 � (IVA inclòs), segons pressupost presentat. 
- Acceptar la subvenció de 8.349,51� per a l'actuació "CASAL D'ESTIU 2008-LLAR D'INFANTS" que correspon a
la contractació de 3 professionals per un temps determinat, que correspon a la realització de les accions de Plans
d'Ocupació 2008 del Servei d'Ocupació de Catalunya. 
- Disposar obertura de procediment d'adjudicació per a la contractació d'arrendament financer amb modalitat de ren-
ting d'un turisme tipus tot camí per a la Policia Local de Sant Pol mitjançant procediment negociat sense publicitat.
- Iniciar els tràmits per a l'adjudicació directa de la concessió dels serveis d'explotació A6 (platja de les Escales),
d'acord amb el PCAP i tècniques aprovat en haver estat declarada deserta i complir-se els requisits exigits.

JGL 10/07/08:

- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra d'endegament de la riera de Sant Pol amb un pressupost de lici-
tació de 219.206,75 � més 35.073,08 � (IVA)  i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació. Aprovar el PCAP que
ha de regir el contracte d'obra del projecte.
- Concedir a Messidor Films llicència per rodar una pel·lícula i la reserva d'espai de la via pública de 38 places d'a-
parcament al C/ Pau Simon - d'aquesta vila, durant els dies 15, 16 i 17 de juliol de 2008.

JGL 17/07/08:

- Adjudicar a l'empresa Cuina Serhs, S.L. el contracte menor de la prestació del servei de catering del Casal de
la Llar d'Infants Pi del Soldat del 21 de juliol al 29 d'agost de 2008, pel preu per menú de 9,63 � (IVA inclòs) més
desplaçament (30 � diaris), segons pressupost presentat per l'empresa. Autoritzar la despesa per a la contractació del
servei de catering del Casal d'Estiu de la Llar d'Infants Pi del Soldat per un import màxim de 7.000 � (IVA inclòs).
- Aprovar les bases específiques reguladores que consten annexades a aquesta proposta, i obrir convocatòria
pública per a seleccionar l'alumnat beneficiari de l'ajut per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin
en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2008-09
- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que s'inclouen en la relació adjunta corresponents a Associació Terra
i Cel. Riera Gavarra, s/n Vil·la Flora Canet de Mar, que presenten dificultats socials i per tant la necessitat de rebre un
ajut econòmic per pal·liar les despeses de Casal d'Estiu per a menors disminuïts, com a necessitat bàsica.
- Sol·licitar a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la cessió d’equip per a la tramitació
electrònica de les infraccions de trànsit denunciades pels agents municipals.

Podeu trobar les actes penjades íntegres al web de l’Ajuntament: www.santpol.org > Ajuntament > Juntes de govern


