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Enguany he tingut
l’honor de poder
representar-vos,
com a alcalde de
Sant Pol de Mar en
els diferents actes
de celebració del
trentè aniversari

dels ajuntaments democràtics i per
això, no vull passar més enllà sense
retre un sincer homenatge a tots
aquells santpolencs electes que ens
han portat fins aquí, salvant moments
complicats i construint des de zero la
base democràtica que avui gaudim.
Però encara ens queda molt per
avançar. La nostra prioritat ara és que
la Generalitat estableixi un nou model
de finançament local, just i suficient.
No oblidem que en 30 anys de

democràcia local els ajuntaments no
hem viscut ni una sola revisió del nos-
tre sistema de finançament. Hem
avançat gràcies a un nou Estatut però
les competències que aquest ens
atorga també comporta unes obliga-
cions que no podem assumir per
manca de recursos. Per això reivin-
diquem l’aprovació de la Llei de
Finances Locals de Catalunya que
ens permeti donar-vos més i millors
serveis, que per això estem.

Aniversari democràtic

La remodelació de la casa
consistorial transformarà la
planta baixa en el nou servei
d’atenció ciutadana (OAC) on
un equip de persones treba-
llarà per facilitar la relació
directa dels santpolencs i
santpolenques amb l’ajun-
tament. El ferm propòsit és
que les gestions davant l’ad-
ministració local siguin més
àgils i clares.

Serà dins la mateixa ofici-
na on es disposarà d’informa-
ció de com s’han de realitzar
els diferents tràmits oficials, a
quin departament es poden
adreçar cada un i quina és la
documentació complemen-
tària que haurà d’aportar el
ciutadà en cada cas.

Des de la regidoria de
Participació Ciutadana es tre-
ballen els objectius que s’ha
fixat l’equip de govern per a la
nova OAC passen per apropar
l’ajuntament a tots els ciu-
tadans, proporcionar tota la

informació possible i facilitar la
gestió dels tràmits municipals.

En resum, mantenir una via
directa i ràpida entre l’adminis-
tració local i el ciutadà, satisfent
de la forma més ràpida possi-
ble les necessitats dels veïns
millorant l’eficàcia, el tracte, la
rapidesa i fins i tot la comoditat.

Atenció centralitzada
L’oficina s’ubicarà a la planta
baixa de l’ajuntament. S’ha
optat per centralitzar l’entrada
per evitar que els veïns hagin
de fer desplaçaments inne-
cessaris pels diferents departa-
ments de l’administració
municipal. D’aquesta forma, en
un mateix mostrador es podrà
accedir als diversos serveis
municipals. Amb això, l’equip
de govern també pretén millo-
rar els vincles d’unió, de forma
que els veïns se sentin ben
atesos i més còmodes.

Paral·lelament, des de la
regidoria de Participació

Ciutadana es treballa en millo-
rar la relació amb els ciutadans.
La millora del servei passarà
per crear un catàleg de tràmits
que es podran fer a través de la
pàgina web municipal.

De forma gradual aquests
tràmits aniran sent col·locats
on-line per tal de poder accedir,

no només a la informació sinó
també als impresos que es
podran descarregar durant tots
els dies de l’any.

Els horaris d’atenció a la
nova OAC, presencial o tele-
fònicament serà de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.

(segueix a la pàgina següent)

Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà

Butlletí Municipal de Sant Pol de Mar / Ajuntament de Sant Pol de Mar

Els veïns deixaran de patir les incomoditats de l’antiga oficina.

Manuel Mombiela
Alcade de Sant Pol de Mar

Participació Ciutadana
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L’aposta del govern per obrir
l’ajuntament a la participació
dels santpolencs i santpolen-
ques es blasma en un nou sis-
tema: la pàgina web de partici-
pació ciutadana, per Internet.

La nova eina permet apro-
fitar les noves tecnologies ac-
tuar dins els diversos processos
participatius que hi ha en marxa
i consultar-ne tota la docu-
mentació. Tanmateix és una
pàgina oberta a tothom i molt
dinàmica, a través de la que es
pot tenir accés d’una forma
còmoda, ràpida i sense necessi-
tat de desplaçar-se a diverses
pàgines per participar. Amb
això, el govern municipal aposta
per millorar la comunicació amb
la ciutadania i aportar alhora
més informació municipal.

La regidoria de Participació
Ciutadana també manté el com-

promís de vehicular les queixes
i els suggeriments. Així, a través
de la bústia del ciutadà fem un
seguiment dels avisos que
rebem dels santpolencs i sant-
polenques sobre els serveis de
l’ajuntament.

Des de la regidora es convi-
da a tothom a participar-hi i aju-
dar a millorar aquest servei, uti-
litzant-lo fent aportacions i,
sobretot, tenint-lo com a via de
participació. El contacte es pot
fer via telèfon, per l’adreça de
correu electrònic: digueslate-
va@santpol.cat o la web.

Noves eines
per participar
La regidoria de Participació Ciutadana
impulsa la nova web i la bústia del ciutadà

Administració

Plànol de la nova Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pol.

Gestions que es faran des de la Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pol

D’ATENCIÓ IMMEDIATA:

- Atenció al ciutadà (atenció telefònica i presencial per tota
la informació del municipi.
- Directori de l’ajuntament.
- Lliurament de plànols del poble, guies, etc.
- Distribució de materials de campanyes de difusió.
- Indicadors de carrers i equipaments sobre plànol.
- Lliurament d’impresos, instàncies i models de documents.
- Ajuda a consulta de butlletins oficials, projectes a exposi-
ció pública i materials informatius i administratius.
- Lliurament de bases de les convocatòries i concursos.
- Informació de transport públic urbà i interurbà.
- Recepció de recursos, peticions, suggeriments, comuni-
cacions, queixes i propostes ciutadanes.
- Informació dels tràmits, equipaments o serveis.
- Informació dels serveis educatius.

Serveis de l’OAC

Gestions que es faran des de la Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pol

D’ATENCIÓ ADMINISTRATIVA

- Registre general d’entrada i sortida de documents.
- Padró municipal d’habitants:

- sol·licitud de certificats d’empadronament
- altes i baixes del padró d’habitants
- modificacions per canvi de residència
- atenció a les reclamacions sobre el cens

- Suport al jutjat:
- matrimoni civil a l’ajuntament. Informació
i recepció de la documentació.

- Tarjeta d’autorització d’aparcaments en espais reservats
durant l’estiu per a residents del municipi.
- Reserva d’espais públics: sala polivalent i poliesportiu.

- La llibreria de publicacions oficials a disposició: BOE,
DOGC, BOP. També accessibles des del portal web.

A causa de les obres no es fan
reserves de la sala polivalent,
però es pot reservar la sala del
segon pis de Ca l’Arturo, on
s’han de fer directament les
peticions. Davant qualsevol
canvi s’avisarà als interessats
amb dos dies d’antelació.
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Una idea sorgida des de la
regidoria de Participació
Ciutadana de Sant Pol de
Mar, la creació d’una guia
que inclogui bones pràc-
tiques i els codis ètics que
hauria d’aplicar l’adminis-
tració municipal, ha donat
peu a la creació d’un “grup
motor d’elaboració d’un codi
ètic municipal que inclogui
una guia pràctica a
Catalunya”.

"Es tracta de crear una
eina útil que ara no hi és"

expliquen des de la regidoria
de Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Sant Pol. La
responsable a Sant Pol (Eva
Batayé), juntament amb els
representants de les ciutats
de Sant Boi de Llobregat
(Francisco Gutierrez),
Girona (David Pujol) i Molins
de Rei (Marta Martorell),
impulsaran el debat tècnic i
polític pel erritori mitjançant
grups de discusió i contrast,
seminaris, etc. per editar en
una guia "no només el con-

cepte de la ètica sinó com
aplicar-la en benefici dels
ciutadans i ciutadanes". La
iniciativa ha rebut el suport
de la Direcció General de
Participació Ciutadana de la
Generalitat, de la Diputació
de Barcelona i altres ens
com la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Llibre blanc municipal
"Es tracta" diuen des de la
regidoria de Participació
Ciutadna "de conjugar la

bona pràctica de la ètica
amb una metodologia" que
permetria actuar en cada
cas concret..

Conceptes com el principi
de jerarquia, la passivitat,
especialització, l'aïllament,
l'administració democràtica
són només alguns dels casos
que s'inclouran a la guia. "No
es tracta de fer un volum de
caràcter normatiu, sinó una
guia de referència per trebal-
lar-hi des de cada municipi i
ciutat" asseguren.

Sant Pol impulsa una guia de bones
pràctiques municipals a tot Catalunya
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona reconeixen la iniciativa de la regidoria
de Participació ciutadana a l’hora d’aplicar pràctiques ètiques en l’administració municipal

Participació Ciutadana

Neixen els contes de la Vallalta
Educació

Sant Pol, Sant Iscle i Sant Cebrià, presenten la primera col·lecció infantil de llegendes locals

Els tres pobles units per la
Riera de la Vallalta, Sant Pol
de Mar, Sant Cebrià i Sant
Iscle de Vallalta van presentar
un projecte editorial conjunt, la
col·lecció infantil "Una rierada
de contes" que impulsa el Pla
d'Acció Cultural de la Vallalta.
La col·lecció, coordinada i
impulsada per Beth Maresma
i Núria Raurell, és un recull de
les llegendes populars, que
pretén tenir continuïtat amb
altres edicions.

L'alcalde de Sant Pol,
Manuel Mombiela, acompa-
nyat pel regidor de Cultura de
Sant Cebrià, Ferran Riego i el
de Sant Pol, Ramon Llastarry,
va lloar la iniciativa conjunta
destinada a donar a conèixer
la cultura popular del territori
entre els més petits, per això
els llibres es van repartir de

forma gratuïta la diada de
Sant Jordi a totes les llars
d'infants i a les escoles dels
tres pobles, que podran tre-
ballar els textos com creguin
oportú en cada cas.

“Sant Pol, la manta”
Els llibres, que podeu con-
sultar a la web: www.sant-
pol.cat han estat adaptats
per autors locals i compten
amb il·lustracions molt acu-
rades que destaquen pels
detalls que permeten
reconèixer els indrets refe-
rits. Els títols són: "Dones
d'aigua" per Sant Iscle, "La
serp de Can Coris" a Sant
Cebrià i la coneguda "Sant
Pol la manta".

El cost dels tres primers
llibres de la col·lecció, així
com la futura web que es

presentarà en un futur per
donar a conèixer els itine-
raris culturals de la Vallalta,
ha estat d'uns 14.000 euros

sufragats per una subvenció
de la Diputació de Barcelona
i el patrocini de la conces-
sionària Acesa.

La col·lecció es va presentar a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
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L’actriu Gwyneth Paltrow, famosa
per haver protagonitzat
pel·lícules com Iron Man, edita
una pàgina a Internet on reco-
mana els seus indrets preferits.
Més enllà de llocs com Paris, Los
Ángeles, Nova York o Londres,
l’artista parla dels indrets preferits
de la geografia espanyola. De
Sant Pol de Mar diu “és un càlid
poble de mar, una mica als
afores de Barcelona, que resulta
excel·lent per una excursió d’un
dia” recomana, es clar, la gas-
tronomia local i esmenta el Sant
Pau de Carme Ruscalleda.

Hollywood recomana
Sant Pol de Mar

Els riscos d’incendi són cada
vegada més intensos, espe-
cialment a les vivendes i als
terrenys forestals o a les par-
cel·les privades. Per això, la
Policia Local de Sant Pol ha
editat una sèrie de consells
que poden ser consultats
íntegrament per Internet a:
http://www.santpol.cat.

Entre les previsions que
cal tenir a la parcel·la destaca
eliminar el combustible.
Eliminar del terra la pinassa,
branques, fullaraca i altres
materials, arrancar plantes i
arbustos morts i segar l’herba
arran. S’aconsella que al
voltant de la vivenda es faci
una vorera, millor pavimenta-
da. Cal tenir ben podats els

arbres i emmagatzemar els
materials combustibles, com
a mínim a 10 metres.

A la vivenda
Per preparar la casa cal,
entre altres, cal preparar la
teulada protegint amb formigó
els elements de fusta i man-
tenir-la neta de pinassa, bran-
quillons o fullaraca. Les
finestres haurien de tenir por-
ticons resistents a la calor, si
són de fusta caldria pintar-los
amb un preparat de pintura
ignífuga. Es pot protegir la
xemeneia, al punt més alt de
la teulada amb una tela
metàl·lica, mentre que els
canalons o baixants, han de
ser resistents al foc.

Contra incendis
Seguretat

La Policia aconsella mesures de prevenció

La cursa ciclista més
important del moment, el
Tour de França, ha decidit
que el pas per Sant Pol
sigui zona d’avituallament i
un dels esprints especials
de la sisena etapa que
transcorrerà el dijous 9 de
juliol entre Girona i
Barcelona. Aquest fet és
un reconeixement històric
ja que Sant Pol serà un
dels quatre esprints que
tindrà la cursa en el seu
recorregut per Catalunya.

Sant Pol: etapa
especial del Tour

Esports

Joventut

El ‘Gira Maresme’ guanya adeptes
Més de 3.000 vots i gran acceptació al concurs de maquetes musicals ideat a Sant Pol

La segona edició del “Gira
Maresme” el concurs de
maquetes per a grups
musicals joves del
Maresme, que des de Sant
Pol s’ha obert a altres
pobles de la comarca per
donar-li més infraestructura
i recursos ha tingut un èxit
sense precedents, amb
més de 44 grups inscrits
d’arreu del Maresme.

Raül Trabal, regidor de
Joventut de Sant Pol, àrea
que va llençar la idea ini-
cial i el primer concurs
“Gira Maresme”, va formar
part del jurat que també
van integrar destacats
artistes com Pep Sala o

Mònica Green (foto).
A la final, que es va ce-

lebrar a Tordera, van arri-
bar quatre grups. Els tres
escollits pel jurat, que va
voler valorar la seva quali-
tat musical i el darrer,
Water d Vater, escollit per
votació popular a través
d’Internet. Destaca que
durant els dies que es
podia votar a través de la
xarxa van ser més de tres
mil les persones les que hi
van accedir. Cada grup va
poder penjar tres dels seus
temes per escoltar. El
premi del guanyador va ser
una gira per diferents
pobles del Maresme. Foto de família dels membres del jurat durant la presentació.
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L’equip de govern agraeix la
ràpida actuació i la impli-
cació dels veïns en col·labo-
rar, una vegada més, amb la
Policia Local. Així va succeir
el 8 de maig, quan dues
veïnes van trucar a la Policia
Local avisant que s’estava
cometent un robatori a una
òptica del poble. Els agents
locals van muntar un disposi-
tiu de recerca, amb les
descripcions donades, el
que va permetre la detenció
dels lladres, que ja havien
fugit a Arenys de Mar.

Els Mossos van intercep-
tar el vehicle, gràcies a la

matrícula facilitada a un carrer
d’Arenys de Mar. Dos dels tres
ocupants van fugir, però el
conductor va ser detingut. Es
tracta de Lionica Alin G, de 32
anys i resident a Calella.

Els agents van poder
comprovar que a l’interior del
vehicle hi havia caixes de
cartró amb 250 ulleres de sol
i graduades i diversos rellot-
ges, tot valorat en uns
30.000 euros. La ràpida tru-
cada dels veïns de Sant Pol
va permetre a la Policia
Local muntar un dispositiu
amb les policies d’altres
pobles i solucionar l’assalt.

La col·laboració dels veïns permet
a la policia solucionar un robatori
L’equip de govern agraeix la implicació dels veïns en donar avís als agents de la policia local

Participació Ciutadana

A Sant Pol, la federació
nacionalista CiU va guanyar les
eleccions al parlament europeu
del 7 de juny amb 616 vots
pujant 182 respecte el 2004. La
segona força va ser el PSC amb
281 vots i perdent-ne 128. A
ERC van votar 231 persones,
64 menys que fa cinc anys. Va
seguir el PP amb 178 (195 el
2004) i ICV 89 (119)

CiU guanya les europees

Breus

L’ajuntament va aprovar el pres-
supost en minoria el 16 d’abril. El
pressupost total és de
9.046.637,64 euros. D’aquests
1,8 milions es destinen a inver-
sions reals, 2,8 milions a despe-
ses de bens corrents i serveis i
3,4 milions a despeses de per-
sonal. En el capítol d’ingressos
2,8 són impostos directes.

Aprovat el pressupost

Les negociacions que ha
portat a terme l’equip de
govern pressionant la
Generalitat i el Ministerio
de Industria han propiciat
el compromís de les
administracions supra-
municipals per garantir
que cap santpolenc o
santpolenca es quedi
sense el senyal de tele-
visió mentre no es
desplega totalment la
Televisió Digital Terrestre.

El fet que a Sant Pol
encara es detectin zones
fosques ha fet que la
regidoria de Comunicació
instés als tècnics que
promouen l’apagada de
la televisió analògica a

cercar solucions. Una
d’aquestes serà la cessió
de terrenys per a
instal·lar d’una unitat
mòbil provisional que faci
de repetidor del senyal
mentre no s’afinin els
diferents emissors.

Per a qualsevol aclari-
ment es pot trucar al telè-
fon: 901201004.

Garantida la TDT
Serveis

Cap veí es quedarà sense poder veure la TV

Durant tot aquest mes, el
vaixell de recerca arqueo-
lògica subaqüàtica del
Centre d’Arqueologia
Submarina de Catalunya
es troba davant les costes
del Maresme per elaborar
la carta arqueològica,
detectant els jaciments
que hi ha i preservant-los
dels expoliadors. Davant
les nostres costes, diuen
que s’hi troba principal-
ment àmfores del canvi
d’era per transportar vi.

Vaixell arqueològic
davant Sant Pol

Investigació
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Junts per Sant Pol va ser la força més
votada en les darreres eleccions
municipals. Sembla que algunes per-
sones del govern municipal voldrien
que això s'oblidés però no perdrem ni
cinc segons en queixar-nos. No ha
estat fàcil però hem aconseguit un
espai en aquest mitjà d'expressió
municipal, que paguem entre tots,
però cal assenyalar que un seguit de
restriccions formals dissenyades pel

govern per limitar la nostra presència
fan que poca cosa puguem explicar en
aquestes quatre ratlles. Us convidem,
doncs, a que consulteu el nostre web -
junts.cat - i que vingueu a parlar amb
nosaltres personalment quan presen-
tem públicament la feina feta en a-
quests d'oposició. Al web podreu llegir
el text que ens hauria agradat publicar
aquí i que recolza, entre d'altres
coses, la mobilització ciutadana per la

defensa del patrimoni del poble .
Estem treballant en positiu, per tenir
solucions allà on els altres veuen
problemes irresolubles. Nosaltres, si
governem, no marginarem ningú,
perquè al poble li cal l'esforç de tots
plegats en els grans reptes, tampoc a
aquells que ara ens deixen de banda.
És que som diferents, és que creiem
que un altre estil polític és possible i
necessari a Sant Pol.

Un altre Sant Pol és possible JUNTS per Sant Pol

Amb la frase " la Casa Gran del
Catalanisme és un concepte que té com a
doble repte "aplegar més gent de difer-
ents sensibilitats al voltant d'un partit
obert com CDC i posar al dia el concepte
de catalanisme". Artur Mas va fer la
definició inicial del nostre projecte pel
segle XXI

CDC, sempre s'ha diferenciat de la
resta de partits polítics per tenir les portes
obertes a tothom, CDC, ha estat sempre

com aquella masia catalana que ens
trobem al mig del nostre camí i ens acull
per passar la nit, no ens pregunta res, ens
dona aixopluc i ens deixa escalfar-nos en
la seva llar per poder seguir fent camí.
Amb aquest idea de braços oberts la
CASA GRAN DEL CATALANISME, vol i
desitja acollir a totes aquelles persones
que, sense preguntar-los-hi de on venen
els hi donem ajut i forces per poder seguir
fent un camí conjunt cap a una Catalunya

més forta, més lliure i més gran que sigui
reconeguda a tot el món i que tots aquest
ciutadans de Catalunya deixin pels seus
camins una empremta digne de ser recor-
dada i admirada.

Us esperem amb les portes obertes
per poder fer conjuntament el camí per
aconseguir les millores que les catalanes
i els catalans es mereixen.

Comitè Executiu Local de CDC

La Casa Gran del Catalanisme CiU Sant Pol de Mar

No ens agrada el silenci de l'equip de govern
en quan la seva política municipal. Un silenci
de fer i desfer que aposta per sumar aliances
fora de pactes de govern, i que aposten pel
partit polític rival més adreçat a satisfer i con-
tentar interessos del propi partit, que no pas a
objectius institucionals ni de servei públic. La
inexistència d'un projecte polític coherent o un
model de poble de serveis adreçats al poble
torna a demostrar la falta de governabilitat i

una greu inestabilitat de govern.
Aquest silenci comporta absència de fets i
accions, agreujant-se en manca de planifi-
cació, manca d'estratègia, manca d'una inten-
ció manifesta cap a la governança local, essent
la única direcció el funcionament de l'aparell
administratiu per la seva pròpia inèrcia.
Cal afegir l'altre silenci: el del grup de la oposi-
ció, que tot i guanyar les eleccions, ha perdut
el 50% de la seva representació al plenari

municipal. Encara no s'ha donat cap explicació
dels motius que els ha portat a aquesta
situació.
Existeix un divorci entre la política municipal i
la societat, i una greu falta de connexió, per
això pensem que en aquests moments fa falta
un profund debat públic per corregir aquesta
situació.

Agrupació local d'ICV Sant Pol de Mar

No ens agrada el silenci... ICV-EUiA

Partits Polítics
Sant Pol de Mar

NOTA: Els textos que es reprodueixen a continuació són
còpies fidels, sense correcions ni esmenes, tal com els han
enviat els grups municipals a la regidoria de Comunicació.
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No és la nostra forma de treballar
però, amb aquest ajuntament, sovint
és l´única.
Quan proposem resoldre diverses irregu-
laritats, i n´hi ha moltes, en el mateix ple
el senyor Mombiela ens respon: "no pien-
so cumplir la legalidad, lo haré cuando
que me lo diga un juez". Ens queda camí
per negociar?, ¿disposem de marge per
fer propostes, buscar alternatives i trobar
solucions ?

Es vota favor d'una proposta que
impedeixi el transfuguisme i, d´esquenes
al Ple, es negocia la incorporació d´un
trànsfuga al govern. No us sembla una
presa de pèl?
En qualsevol activitat cal el compli-
ment estricte de la legalitat i corre-
spon a l'Ajuntament garantir-la,
defensar-la i fer-la efectiva. No valen
excuses de mal pagador dient: yo no
lo haría pero me lo exigen.

Cal donar la cara i reconèixer tot allò que
aquest govern ha fet malament sense
amagar-se sempre donant la culpa als
anteriors, a l'oposició, al govern de
Catalunya, a l'Adminis-tració de l'Estat, a
la Fiscalia …
No ens agrada denunciar però … no ens

queda altre camí que recórrer a la justícia
per fer realitat la restitució de la legalitat
perquè com diu l'alcalde : "lo haré cuando
me lo diga un juez".

No ens agrada denunciar! PSC

En primer lloc permeteu-me donar les gràcies a totes
les persones que en aquestes últimes setmanes no
han parat de donar-me el seu suport . A ells i als que
m'han criticat vull dir-los que com a regidor de
Seguretat Ciutadana i de Cultura i Festes procuraré
tirar endavant aquestes regidories amb el mateix entu-
siasme que en la meva primera meva etapa en el go-
vern municipal (1991-2003) i que crec vaig complir
amb tota honestedat i servitud. La Policia Local
comença una nova etapa, no perquè hi sigui jo, si no
perquè desprès de bastants anys tindrem una plantilla
com cal, tant en el número d'agents com en la manera

en que aquests han obtingut la plaça, mitjançant la cor-
responent oposició. Del model de policia que s'ha d'im-
plantar a Sant Pol de Mar , no crec necessari dir que
ha de ser sens dubte el de proximitat, el de contacte
directe amb el vilatà. Juntament amb el Cap de la
Policia us volem dir que estem oberts a tota la
població de Sant Pol de Mar i per qualsevol suggeri-
ment o consulta que tingueu no dubteu en posar-vos
en contacte amb nosaltres. Us sabrem escoltar i en la
mesura que ens sigui possible intentarem donar-vos
solucions. Sabem que sempre no serà possible, però
ho intentarem. De cultura i festes , dir que procuraré

seguir amb la línia dels regidors dels darrers anys, con-
tant amb la valuosa col·laboració de la Comissió de
Festes i de les diferents entitats i grups santpolencs
que fan possible la vida festiva i cultural del nostre
poble. Vull aprofitar per dir que són temps difícils per a
tothom i que tots ens tindrem que apretar el cinturó.
Algunes de les activitats dels darrers anys s'hauran de
minimitzar o fins i tot anul·lar tant aquest any, com en
els propers, però malgrat tot , es procurarà que tant la
cultura com les festes de la nostra vila no decaiguin. En
fi, ja ho sabeu, sóc el mateix de sempre, i us sabré
escoltar quan i on faci falta. Resto al vostre servei.

Al servei de Sant Pol de Mar Joan Piqueras Rigau

Este escrito se hace al objeto de infor-
mar de lo que realmente acontece al
respecto de la ilega-lidad de las insta-
laciones municipales, sitas en los
bajos de la plaza “Torrent Arrosser”.
En una de estas instalaciones está
ubicado el bar-restaurante: Voramar,
carece este establecimiento de los
preceptivos permisos para la
explotación que le es propia, la de

hostelería. El Ayuntamiento, no tiene,
ni nunca ha tenido permiso y/o licencia
de concesión administrativa para la
explotación con ánimo de lucro de
estas instalaciones, son ilegales
desde su apertura (1987). Ante las difi-
cultades que desde alcaldía ponen
para poder informar desde este
boletín al pueblo (sólo me permiten un
espacio de doce renglones) sobre esta

concreta ilegalidad, invito a los ciu-
dadanos y ciudadanas de esta villa a
la asistencia al próximo Pleno
Municipal ordinario que, en principio,
está previsto para el martes 26 de este
mes, a tal fin de que puedan ser infor-
mados fehacientemente sobre este
escabroso “asunto”.
Enrique Abad Fernández, Concejal de
este Consistorio de Sant Pol de Mar

En nombre de la Ley Enrique Abad Fernández

Aquest espai ha estat reservat a les aportacions dels grups municipals i els regidors no
adscrits de l’Ajuntament de Sant Pol. En el moment de tancar aquesta edició, encara no
s’havia rebut cap escrit d’aquest grup municipal.
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Ajuntament de Sant Pol de Mar

Breus

Joan Piqueras, del grup de no
adscrits va entrar en el govern
municipal a mitjan abril per por-
tar les àrees de Governació i
Cultura i Festes.

Nou regidor de govern

L’Ajuntament ha estrenat nova
pàgina web a Internet. És molt
interactiva i permet fer comen-
taris a través d’un formulari:
www.santpol.cat

Web renovada

Diferents adhesius regularan
enguany l’aparcament gratuït
per als veïns de Sant Pol. Es
poden recollir a les dependèn-
cies de la Policia Local.

Zona blava d’aparcament

Molt aviat es podrà renovar el
DNI o fer per primera vegada el
document electrònic a Sant
Pol. Les persones que ho
sol·licitin hauran de demanar
hora amb anterioritat a la
Policia Local (93.7600451
ext.21) o passar per les
dependències policials. Les
taxes de renovació per primera
vegada, pèrdua o sostracció
són 10€, la resta és gratuït.

Renovació del DNI

Organitzats pel Museu de
Pintura - Amics de les arts i
l’Ajuntament hi ha modalitats
per infants i adults. Per infor-
mació cal trucar al 679089619
(de 20 a 21h.) o al correu: cur-
sosart.santpol@gmail.com

Tallers d’estiu

En imatges Foto-notícies

L’alcalde de Sant Pol, Manuel Mombiela, va
presentar la VI Diada de la maduixa de la
Vallalta i va exercir d’amfitrió dels alcaldes
que van acudir a la presentació que,
enguany, va comptar amb una ambaixadora
d’excel·lència, la restauradora Carme
Ruscalleda del restaurant Sant Pau. Tots els
presents van reivindicar davant els mitjans
de comunicació que la maduixa de la Vallalta
sigui reconeguda com un producte de quali-
tat i que les administracions la protegeixin.

A Sant Pol, la fira va comptar amb la novetat
del concurs d’aparadors, que va tenir una
molt bona acollida entre els comerços i el
públic, participant-hi fins a tretze establi-
ments de la vila. Els guanyadors van ser la
Pastisseria Salvador Sauleda i la botiga de
roba infantil Menuts. La tercera edició del
concurs de Pastissos de Maduixa també va
tenir una representació força nodrida. El
primer premi va ser per a Montserrat Vidal i
el segon per a Rosa Ramis.

Diada i fira de la Maduixa

L’ajuntament ha arribat a un acord amb el
propietari del solar de l’antiga fàbrica Tints
Carbonell, la promotora Prasa, per habilitar-lo
com a aparcament dissuasori fins a final de
setembre, donat que la construcció dels pisos
prevista, a causa de la situació econòmica
global, ha quedat aturada i el cèntric espai del
carrer Tobella quedava sense ús. Té una
capacitat per a 40 vehicles i restarà obert de
les 08h. a les 20h. És obligatori col·locar en
un lloc visible un comprovant horari, un rel-
lotge que es podrà recollir a les oficines
municipal, a la Policia Local o als establi-
ments comercials. L’equip de govern valora
molt positivament haver pogut aprofitar aque-
sta oportunitat per millorar les places d’a-
parcament en rotació, que permetran a veïns
i visitants fer les compres i visites turístiques
amb més comoditat.

Aparcament gratuït al centre

L’EUHT de Sant Pol, serà la única de
l’Estat que oferirà estudis de direcció hotel-
era. una nova titulació oficial.

Més escola universitària

Aturen obres a ‘Els Garrofers’

L’Ajuntament ha ordenat aturar les obres
del Ter-Llobregat en diversos trams fins
passat l’estiu perquè la constructora no
complia amb el que s’havia pactat.

OFICINES MUNICIPALS

Plaça de la Vila, s/n.
08395 St.Pol de Mar.
Tel: 93.760.04.51
Fax: 93.760.13.52

digueslateva@santpol.cat
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