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La sentència en favor de Prosu anul·lava els instruments de planejament existents

El ple municipal va acordar en
la sessió ordinària del passat
26 de setembre aprovar inicial-
ment la modificació que ha de
permetre regular la zona indus-
trial de Sant Pol, després que
les sentències recaigudes en
favor de Prosu anul·lessin els
instruments de planejament
urbanístic que hi havia.
En la votació hi va haver un
acord gairebé unànim de tots
els regidors, només es va
abstenir Albert Font d’Esquerra
i no van participar en la votació
Joan Vigatà (Junts) i Manel
Puig (ICV-EUiA) perquè es
podien donar conflictes d’inte-
ressos particulars. Aquest punt
ja es va retirar de l’ordre del dia
del ple del juliol a petició de
l’oposició, que demanava que
primer s’obrís diàleg amb els
industrials. Arrel d’aquesta pro-
posta ja s’han iniciat contactes
amb els propietaris afectats.

L’aprovació inicial de la modifi-
cació puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal (PGOM)
del “Sector 1”, Zona Industrial,
és el primer pas per dotar
aquest sector d’aquells instru-
ments urbanístics necessaris,
que van ser anul·lats per les
sentències recaigudes del
Tribunal Suprem i el Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya estimant parcialment

el recurs interposat per la mer-
cantil Prosu.
El planejament que proposa el
document redactat per l’arqui-
tecte Ricard Casademont
defineix la normativa urbanísti-
ca aplicable al sector industrial,
adequant-la a l’estat actual del
sòl, i elaborant un text refós
que reculli en un únic docu-
ment les diferents propostes
normatives del sector.

L’Ajuntament posa fil a l’agulla
per regular la zona industrial

EL PLE APROVA INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM

L’aprovació definitiva per
modificar el ROM no prospera

Finalment, el ple de l’Ajunta-
ment va rebutjar l’aprovació
definitiva per modificar el seu
Reglament Orgànic Municipal
(ROM), ja que només 3 regidors
hi van votar a favor, 5 s’hi van
mostrar contraris, i els altres 5
es van abstenir. Els vots en
contra que van tombar la pro-
posta van ser els dels regidors
Joan Vigatà i Daniel Comas de
Junts, Manel Puig i Bernat
Ferrer d’ICV-EUiA i Albert Font
d’Esquerra. A favor de la modifi-
cació s’hi van mostrar Mont-
serrat Garrido (CiU), Verònica
Martí (Junts) i Isaac Martín
(PP). El plenari havia aprovat al
juliol la modificació inicial, en
compliment de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que anul·lava
l’incís de l’art. 5.1 del ROM “tota
la documentació municipal serà
redactada en català”.

Aproven una moció de suport
al model lingüístic català

Sant Pol va aprovar una moció
presentada pels grups de CiU,
Junts, ICV-EUiA i ERC de
suport al sistema d’immersió
lingüística de les escoles cata-
lanes.
La moció, que només va obtenir
el vot contrari del PP, manifesta
també el rebuig del consistori a
les sentències contràries al sis-
tema d’immersió lingüística de
les escoles catalanes, i dóna
suport a les accions de rebuig
de la societat civil contra aques-
tes sentències.

El Ple va aprovar també posar
nom al carreró que continua de
l’andana (cantó de muntanya)
en direcció Barcelona. El nom
escollit ha estat el de “Carreró
de Sant Pere”, en motiu de la
figura de Sant Pere (patró dels
pescadors) que apareix al
costat esquerra de la façana.
La proposta al·ludeix al passat
pescador del poble. En aquest
sentit, ICV va proposar un altre
nom “Casa de Pescadors”, ja
que a la façana també s’hi con-
serva un plafó amb la repre-
sentació de la vila pescadora i

on hi consta aquesta inscripció.
El plafó està situat sobre la
porta de la casa on antigament
s’hi guardaven els bous que
arrossegaven les barques, on
es tenyien les xarxes i on sovint
hi dormien els palers.
Finalment no va prosperar
aquesta moció, que només va
comptar amb els vots favora-
bles d’ICV, les abstencions de
Junts i els vots en contra de la
resta. Així, el nom escollit va
ser el de “Sant Pere”, amb 6
vots a favor de CiU i Esquerra i
les abstencions de la resta.

Posen el nom de “Sant Pere”
al carreró que continua l’andana
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El CAP de Canet no prestarà
servei d’urgències a les nits

El Servei Català de la Salut
informa que a partir del proper
17 d'octubre entrarà en funcio-
nament el nou model d'atenció
continuada al centre d'atenció
primària de Canet de Mar, del
que depèn el consultori de Sant
Pol.
A partir d'aquesta data, el CAP
de Canet romandrà obert cada
dia, de dilluns a diumenge,
inclosos els festius, fins a les
21h., excepte els mesos de juliol
i agost, en què s'allargarà l'hora
de tancament fins a les 0:00 de
la nit. Així, a partir de les 20h. i
fins a les 8h. de l'endemà, els
usuaris que requereixin assis-
tència sanitària urgent hauran
de trucar al telèfon d'urgències
112 o al 902 111 444 per infor-
mació sanitària, que mobilitzarà
el recurs més adient a les
necessitats assistencials del
pacient: atenció telefònica, aten-
ció mèdica domiciliària, activació
d'ambulància bàsica o medicalit-
zada, o bé podran acudir direc-
tament al punt d'atenció continu-
ada (PAC) de l'Hospital Comar-
cal Sant Jaume de Calella.
A banda d'aquesta modificació,
l'activitat ordinària es continuarà
prestant en els mateixos centres
i horaris que actualment.

El programa Divendres de TV3
es desplaça a Sant Pol de Mar

El programa Divendres de TV3
es desplaçarà a Sant Pol del 17
al 20 d’octubre per gravar en
directe des del poble les emis-
sions de la setmana. Al progra-
ma hi apareixeran els racons
més emblemàtics de Sant Pol i
hi sortiran cares prou conegudes
per a tots els santpolencs.

Sant Pol es promociona a la
23a. Fira d’Andorra la Vella

El poble de Sant Pol estarà pre-
sent a la XXXIII Fira d’Andorra la
Vella, que se celebra del 20 al
23 d’octubre. Amb l’estand que
representarà Sant Pol han
col·laborat diversos comerços i
establiments del municipi, cedint
productes.

Breus

El ple del passat mes de
setembre va aprovar per una-
nimitat iniciar els tràmits opor-
tuns per a la creació d’un
Consell Municipal per a la
Mobilitat, que ha de tenir per
missió el seguiment, de forma
activa, de les mesures adop-
tades vers la mobilitat de les
persones a la població.
La creació d’aquest nou òrgan
respon a la voluntat de buscar
el màxim consens, no només
de les forces polítiques, sinó
de tot el poble en un tema tan
cabdal com és la mobilitat.
Perquè això sigui possible i
per donar veu a les diferents
necessitats, en aquest consell
estarien representats tots els
agents implicats, des de par-
ticulars fins a comerciants.
La intenció del consistori és la
de continuar potenciant que el

carrer del Mar i el carrer Nou
siguin zones de prioritat per
als vianants, amb l’objecte de
fomentar l’accés i la mobilitat a
peu al centre de la població.
Després de l’experiència
d’aquest l’estiu, en el que ja
s’han anat ajustant algunes
mesures, des de l’Ajuntament
se segueix treballant per pulir
aquells aspectes que encara
no estan del tot solucionats, i
que seran els temes que
haurà de tractar el nou Consell
de Mobilitat. Un dels punts
prioritaris a tenir en compte i
en el que tots els grups
municipals estan d’acord, és
l’arranjament de la Plaça de
l’Estació. Així, serà tasca del
consell la d’estudiar com es
pot reorganitzar aquesta zona
perquè arribi a ser un espai del
que se’n pugui gaudir.

Graella de tardor de Ràdio Litoral

Es continuarà donant prioritat als vianants al centre del poble

Crearan un consell que vetlli
per la mobilitat a la zona centre

Recordem als ciutadans
que durant l’hivern cal
seguir posant el rellotge
amb indicador horari
obligatori per estacionar a
les zones blaves del centre.


