
Full Informatiu

Febrer 2012

Ajuntament de Sant Pol de Mar

L'alcaldessa demana a Salvador Jorba que intercedeixi en el problema de l'estació

El delegat del Govern avala la rebaixa de
ràtios per fer biblioteques més modestes

El delegat del Govern de la
Generalitat a Barcelona,
Salvador Jorba, va visitar
aquest gener l'Ajuntament de
Sant Pol, on va ser rebut per
l'alcaldessa Montserrat
Garrido i els regidors Ferran
Xumetra, Xavier Catarineu i
Raimon Vidal.
Després de signar el llibre
d'honor del municipi, Salvador
Jorba va mantenir una reunió
de treball amb els represen-
tants municipals, durant la
qual, l’alcaldessa va exposar-li
la situació de l'Ajuntament en
aquests moments, amb les
dificultats econòmiques que
travessa degut a la crisi actual.
Garrido va explicar a Jorba els
actuals problemes de liquiditat
del consistori, deguts princi-
palment al retard en el cobra-
ment d'ajuts d'algunes
administracions, sobretot els
560.000 euros d'endarreri-

ment de l'Estat en la compen-
sació de l'IBI de les autopistes,
i havent de fer front a deutes
que encara s'arrosseguen,
com la milionària indem-
nització a Prosu. 
L'alcaldessa va destacar l'es-
forç de l'Ajuntament per reduir
la despesa i va demanar
suport a Jorba per solucionar
la manca d'equipaments del
municipi; d'una banda perquè
la Generalitat ofereixi facilitats
de pagament per tal que
l'Ajuntament pugui adquirir
l'altra meitat del nou local del
carrer Roger de Flor, i per una
altra, demanant la rebaixa de
les ràtios en el tema de la bi-
blioteca, per reduir els metres
quadrats i el personal i poder
assumir així la seva construc-
ció i gestió. 
Garrido també va exposar-li
els problemes estructurals que
pateixen edificis històrics de

Sant Pol com les escoles del
carrer Santa Clara, l'ermita de
Sant Pau o la torre de
l'Església, i va posar al corrent
al representant de la
Generalitat del rebuig del ple-
nari al projecte de remodelació
de l'estació de Sant Pol i de
les converses que s'estan

mantenint amb Renfe per
suavitzar-lo. Per la seva
banda, el Delegat del Govern
a Barcelona va manifestar el
seu suport a les qüestions
exposades i es va comprome-
tre a fer un seguiment de tots
aquests temes i a intercedir en
tot allò que està al seu abast.

L’Ajuntament obre una tarda a la setmana
i els dissabtes al matí

A partir d’aquest mes de gener, l’Ajuntament
de Sant Pol està obert totes les tardes dels
dijous, de 4 a 7, i els dissabtes al matí, de 10
a 1, exceptuant els dies festius, per oferir
serveis d’informació i registre a aquells que
no poden acudir-hi en l’horari habitual.

Amplien a 2 hores l’horari d’estaciona-
ment limitat al pàrquing dels Tints

L’àrea de Governació de l’Ajuntament ha
modificat a 2 hores l’horari màxim d’esta-
cionament al pàrquing “dels Tints”, que
abans estava limitat a 60 minuts. Des de la
regidoria s’espera que aquesta mesura mil-
lori la mobilitat del casc urbà i de la zona
comercial. Es recorda que cal seguir posant
l’indicador amb l’hora d’arribada.

Es reubiquen oficines municipals per
deixar locals de lloguer

Per tal de reduir la despesa del consistori,
l’equip de govern està traslladant algunes
oficines que es trobaven en locals de lloguer
cap a edificis de titularitat municipal. Així, les
dependències del Jutjat de Pau es troben ara
ubicades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), situada a la planta baixa de l’Ajunta-
ment. El telèfon/fax continua sent l’habitual:
93.760.11.00 i l’horari d’atenció al públic
també serà el mateix: Dilluns i dimarts de 9 a
14 hores. D’altra banda, recordem que des
de l’1 de gener l’oficina de Promoció
Econòmica i Turisme també s’ha traslladat a
l’OAC de l’Ajuntament. Us atendran de dil-
luns a divendres de 10 a 14h.
Per un altre costat, l’Ajuntament treballa per
trobar una solució que permeti tornar a oferir
ben aviat el servei de Biblioteca, que conti-
nua tancada per problemes a l’edifici.
Mentrestant, les activitats de tallers i conta-
contes s’han traslladat a la Sala Polivalent.

La justícia obliga
Sant Pol a penjar la
bandera espanyola

Breus

Després que ja s’hagués de
modificar el reglament orgànic
municipal (ROM), ara una sen-
tència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
obliga l'Ajuntament de Sant
Pol a complir amb la Llei de
Banderes i, per tant, penjar
l'espanyola del balcó de la
casa consistorial. Actualment
a la façana de l’Ajuntament
només hi onegen la senyera i
la bandera del municipi,
després que el 2009 un acord
de ple va rebutjar una moció
que volia fer complir la llei de
banderes. L'alcaldessa Mont-
serrat Garrido ha lamentat el
que considera una imposició a
la voluntat del poble.



Ajuntament de Sant Pol de Mar

Ajuntament Informa

Edita: Ajuntament de Sant Pol de Mar - Àrea de Comunicació / Fotografia: Pito Estol, Ajuntament / Disseny:
Daniel Solano / Imprimeix: Gráficas Campás / Facebook: Ajuntament de Sant Pol de Mar · Twitter: @ajsantpol

www.santpol.cat - Adreça: Plaça de la Vila, 1. 08395, Sant Pol de Mar - Contacte: 93 760 04 51 / digueslateva@santpol.cat

L’IBI domiciliat es cobrarà
en tres fraccions

A partir d’aquest any, tots
aquells contribuents que tin-
guin domiciliat el rebut de
l’IBI el pagaran fraccionat
en tres parts iguals a prin-
cipis de maig, juliol i novem-
bre. L’IBI no domiciliat es
cobrarà, com és habitual,
d’abril a juny d’un sol cop.

Tramitació del DNI al març

El proper 14 de març un
equip de la Policia Nacional
tramitarà de nou el carnet
d'identitat electrònic a Sant
Pol. Podeu concertar hora
al 93 760 05 19, o a les
dependències de la Policia
Local de 9 a 14h.

Exposició sobre dones

Les Dones de la Vallalta
organitzen una exposició al
març en la que animen totes
les dones de Sant Pol a par-
ticipar-hi, presentant qual-
sevol cosa de la que se
sentin orgulloses. Més infor-
mació al seu bloc.

L'alcaldessa de Sant Pol,
Montserrat Garrido, acompa-
nyada dels regidors Ferran
Xumetra i Xavier Catarineu, es
va desplaçar a la Fira de Sant
Pau d'enguany per donar la
benvinguda al poble als dife-
rents firaires i desitjar-los una
bona diada. En aquesta fira
participaven també per primer
cop l’Ajuntament de les
Borges Blanques, promocio-
nant les virtuts de l'oli d'oliva
de les Garrigues, i Andorra la
Vella, ciutat agermanada amb
Sant Pol.
A banda de la fira, la diada de
Sant Pau també va comptar
amb els actes tradicionals com
la missa solemne a l'ermita, la
cercavila de gegants, la balla-
da de sardanes o  el ball de
l'almorratxa. Van arrodonir la
festa l'espectacle de carrer
Humortal i, a la tarda, l’ani-
mació per als més petits.

El dissabte anterior ja s’havia
celebrat 1a. baixada de carre-
tons de Sant Pau, la novetat
més destacada d’aquest any.
La iniciativa va ser tot un èxit
de participació, amb un total
de 14 equips que portaven di-
vertits carretons de fabricació
pròpia. L’equip més ràpid, pre-

miat amb 300 euros, va ser el
Taller Manel; va quedar segon
La Vaca Wassa Catalana i ter-
cer, The Triketman. També es
van repartir dos premis espe-
cials a Rayo McLove Riera
Vaquer i Rovira-Niu Team.
Trobareu les fotografies al
Flickr de l’Ajuntament.

La primera baixada de carretons resulta tot un èxit de participació

L'equip de govern obre la diada de Sant

Pau donant la benvinguda als firaires

Els pobles organitzadors del
Giramaresme s'han vist obli-
gats a deixar de fer aquest
concurs musical després de
quatre edicions. Els ajusta-
ments pressupostaris de part
dels ajuntaments fan inviable
la continuació de la iniciativa
que havia arribat a tenir un
ressò important a la comarca i
que aglutinava ja 11 pobla-
cions de l'Alt Maresme.
Aquests municipis, no obstant,
tenen la intenció de continuar
treballant en la mateixa línia i
pels mateixos objectius a ni-
vell local i no descarten poder

tornar a unir esforços en un
futur, doncs tots creuen en la
necessitat de seguir apostant
per iniciatives com aquesta.
Giramaresme es va iniciar al
2008 amb l'objectiu de donar
una empenta als joves músics
de la comarca. Actualment
aquest concurs estava orga-
nitzat per les àrees de joventut
dels Ajuntaments de Sant Pol
de Mar, Calella, Pineda de
Mar, Malgrat de Mar, Tordera,
Palafolls, Santa Susanna,
Sant Cebrià de Vallalta, Canet
de Mar, Arenys de Mar i
Arenys de Munt. 

Finalitza el concurs musical
Giramaresme després de 4 anys
L'actual situació dels ajuntaments el fa insostenible

El carrer Santa Victòria, que
comunica els carrers
Manzanillo i Santa Clara, torna
a ser de doble circulació des
del mes passat. La prioritat la
tenen els vehicles que pugen
des del carrer Manzanillo.
Aquesta mesura s’ha pres per
tal de descarregar de trànsit el
tram final del carrer Abat Deàs,
especialment la zona de la
plaça Francesc Moragas, que
absorvia tots els vehicles que

venien desviats des del carrer Consolat de Mar i també la cir-
culació dels carrers Abat Deàs i Manzanillo. D’aquesta manera,
des de Manzanillo es podrà sortir directament a la carretera N-
II sense haver de travessar aquell tram.

Arranjament de voreres

Per millorar la mobilitat dels vianants, l'Ajuntament té previst
arreglar les voreres de Sant Pol que tenen un pas dificultós. De
moment s'ha començat a arranjar les de la Sénia i, quan s'a-
cabi aquesta zona, es faran les del carrer Tobella.

El carrer Santa
Victòria torna a
ser de doble sentit


