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Es preveu que a l’estiu ja es pugui disposar de l’equipament

L’Ajuntament reprèn
les obres de Ca l’Arturo

Després de trobar el finança-
ment que faltava, l’Ajuntament
ha pogut reprendre aquesta
tardor les obres de Ca l’Arturo.
L’última fase, que es preveu
tenir acabada en 8 mesos, con-
sistirà en la fusteria i cli-
matització de l’interior, i en el
condicionament i drenatge del
pati per evitar humitats.
Els diversos problemes sorgits
després de començar l’obra i la
modificació sobre el projecte
inicial que es va haver de fer
per solucionar-los van encarir
considerablement les obres.
Finalment, però, es va acon-
seguir desviar a aquest pro-
jecte part de les subvencions
que anaven destinades a
finançar la nova biblioteca, de
manera que les obres de Ca
l’Arturo s’han sufragat íntegra-
ment amb finançament extern.

Aquest finançament prové de la
secretaria de joventut de la
Generalitat, de la Diputació de
Barcelona i del Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC).
El resultat serà un edifici com-
pletament adaptat, amb un
espai diàfan al pis superior per

activitats que requereixin major
mobilitat; dues sales més
petites al primer pis, per
reunions, activitats més
reduïdes o tallers, i oficines i
punt d’informació juvenil a la
planta baixa, a la qual s’ac-
cedirà des del pati.

El ple de l’Ajuntament va
aprovar en la passada sessió
ordinària del 31 d’octubre la
modificació de les ordenances
fiscals, la majoria de les quals
experimenten un augment per
tal de poder fer front a les
obligacions de l’Ajuntament en
aquests temps de crisi.
L’equip de govern va justificar
la pujada per compensar la
manca de liquidesa del consis-
tori, i va argumentar que feia
molts anys que no s’havien
tocat els impostos, i que a-
quests eren molt baixos
respecte a d’altres pobles.

La modificació de les ordenan-
ces es va aprovar incorporant
les esmenes que va presentar
ICV, la més significativa de les
quals era la de suavitzar l’aug-
ment de l’IBI, que serà final-
ment d’un 5%. També es va
afegir una bonificació de la taxa
pels vehicles menys contami-
nants. Entre les modificacions
de taxes i preus públics, desta-
ca la creació d’una nova taxa
per a la celebració de casa-
ments a les dependències
municipals, que consta de dues
tarifes diferenciades per a resi-
dents i no residents.

A les diferents modificacions de
les ordenances hi van votar
favorablement els membres de
l’equip de govern i de la forma-
ció d’ICV, mentre que la resta
s’hi van mostrar majoritària-
ment en contra. Per argumen-
tar el seu vot, Junts no es va
mostrar disposat a acceptar
unes pujades superiors a l’IPC
de Catalunya i va lamentar que
no se’ls havia tingut en compte;
ERC va trobar a faltar un
informe econòmic que justi-
fiqués les propostes; mentre
que el PP també es va mostrar
contrari a les pujades.

El Ple aprova les ordenances
fiscals per a l’exercici 2012

Breus

Sant Pol s’adhereix al pacte
d’alcaldes per reduir l’escalfa-
ment global

El ple va aprovar per unanimitat
l’adhesió al denominat “Pacte
d’alcaldes/esses” que ha posat
en marxa la Comissió Europea,
i que consisteix en el compromís
d’aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les
emissions de CO2 amb actua-
cions d’eficiència energètica i
fonts d’energia renovables.
L’Ajuntament de Sant Pol té la
voluntat d’avançar cap a l’esta-
bliment de polítiques eficaces
per a reduir la contaminació que
ocasiona l’escalfament global
mitjançant l’adopció de pro-
grames d’eficiència energètica
en àmbits com el transport urbà
i l’edificació, a més de la promo-
ció de fonts d’energies renova-
bles en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les pro-
postes de la UE per reduir les
emissions de CO2 en un 20%
fins l’any 2020, incrementant en
un 20% l’eficiència energètica i
aconseguint un 20% del submi-
nistrament de fonts renovables.

L’Ajuntament redueix la seva
plantilla per adequar-la a la
realitat del moment

En la passada sessió plenària
també es va aprovar la modifi-
cació de plantilla de personal de
l’Ajuntament per adequar-la a la
realitat del moment. Aquesta
modificació consisteix en l’amor-
tització de 5 places de tècnic
auxiliar de la Llar d’Infants “Pi
del Soldat” i 8 places de profes-
sor/a de música de l’Escola
Municipal de Música i Dansa.
Després que aquest any hagin
baixat considerablement les
inscripcions d’alumnes tant a la
Llar d’infants com a l’Escola de
Música, les plantilles d’aquests
dos serveis es trobaven sobredi-
mensionades, cosa que feia
necessària l’adequació de la
plantilla per tal d’optimitzar els
recursos. 
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Voluntaris fan possible
una nova colònia de gats 

Gràcies a un grup de volun-
taris del Càmping La
Maresma i a la col·laboració
del centre veterinari Sant
Pol de Mar, s'ha pogut
instaurar una colònia de
gats als voltants de l'ermita
de Sant Pau, amb un total
de 5 femelles i 4 mascles
capturats i esterilitzats.
Els voluntaris han sufragat
íntegrament tots els costos
sanitaris dels animals. La
captura i el manteniment de
la colònia està a càrrec de
la família que habita a l'er-
mita, assumint ells els cos-
tos d'alimentació. Des de
l'Ajuntament es vol agrair
l'esforç i la implicació dels
voluntaris tant de dedicació
personal com econòmica.
La implantació de colònies
controlades de gats al car-
rer és una forma de buscar
un equilibri de relació entre
les persones i els animals.
El fet que estiguin esterilit-
zats fa que no passin
períodes de zel, amb la qual
cosa viuen tranquil·lament,
s'eviten les baralles i fins i
tot deixen de marcar territori
amb l'orina. Les mesures
per al control de la natalitat
també permeten mantenir
una població més estable, i
contribueixen a millorar la
seva salut.

Nova tramitació del DNI-e
per al 12 de desembre

El proper 12 de desembre
un equip de la Policia
Nacional tramitarà de nou el
carnet d’identitat electrònic
a les persones que tinguin
el carnet caducat, per canvi
de domicili, a qui l’hagi de
fer per primera vegada o bé
qui desitgi tenir el DNI-e.
En tots els casos s’haurà de
demanar hora amb
anterioritat, trucant al telè-
fon de l’Ajuntament 93 760
05 19, o passant per les
dependències de la Policia
Local en horari d’atenció al
públic de 9 a 14h.

Breus

El proper divendres 18 de
novembre l’Ajuntament
organitza una conferència a
càrrec de l’expert en mobili-
tat Francesc Aragall, que
explicarà com dinamitzar
l’espai públic de Sant Pol.
Aragall, President de la
Design for All Foundation,

és també Director General de ProAsolutions,
que va ser l'empresa encarregada de redactar
el Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol al
2003. En aquell moment, el pla ja preveia com
un dels seus eixos centrals la transformació del
nucli antic en zona de prioritat per als vianants.
La xerrada es farà a 2/4 de 9 del vespre al
Centre Cultural i és oberta a tothom.

Des de l’Àrea de Serveis de
l’Ajuntament s’està portant a
terme la millora de l’accés a
l’escola Sant Pau per garantir
la seguretat dels nens i pares
que hi van caminant. Aquesta
actuació ha consistit en la
col·locació de pilones a la
zona d’aparcament que hi ha
al costat del camp de futbol.
D’aquesta manera s’assegura
que la vorera per on circulen
els nens compleixi l’amplada
mínima reglamentària d’1,5
metres, facilitant el pas dels
vianants.

Arranjament d’espais

Paral·lelament, aquesta àrea
ha endegat diversos espais
municipals que necessitaven
millores. Alguns exemples són
l’arranjament de l’entrada a la
zona de Sant Pol 2000, on
s’han col·locat bancs i una font
aprofitant una antiga estruc-
tura de llums que hi havia, o la
neteja del jardinet al costat de
la N-II a la zona de l’Hotel.

L’Àrea de Serveis instal·la pilones per
garantir la seguretat en l’accés a l’escola

Un expert en mobilitat
explicarà com dinamitzar
l’espai públic a Sant Pol

Francesc Aragall en va redactar
el Pla d’Accessibilitat i Mobilitat


