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L’expansió del coronavirus Co-
vid-19 a Catalunya ha paralitzat 
de ple el nostre model de soci-

etat. Les mesures adoptades per 
les autoritats competents –Estat i 
Generalitat-, a més de les mesures 
decretades a nivell local per com-
plementar-les, han estat dràstiques 
i han posat en escac el dia a dia de 
tota la ciutadania. 
Des de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar s’han anat prenent tot un seguit 
de decisions per donar compliment 
al seguit de mesures que s’anaven 
aprovant per prevenir al màxim la 
propagació a la vila del coronavirus.
A dues setmanes vista d’aquest 
confinament al que ens hem hagut 
de sotmetre, es fa evident que cap 
de nosaltres estava preparat per 
a la situació actual i que tants dies 
tancats al domicili provoca un im-
portant desgast psicològic, el qual 

s’agreuja amb les notícies poc esperan-
çadores que ens han anat arribant a 
través de tants i tants canals 
conforme ens acostàvem al 
pic de la pandèmia a casa 
nostra.
Des de l’Ajuntament 
som conscients que 
s’ha donat algun cas 
del Covid-19 a Sant Pol 
de Mar i totes les mesu-
res que hem pres i estem 
prenent encara s’han fet 
pensant sempre en vetllar 
per la salut de tota la ciutadania. 
En aquest sentit, el govern municipal 
vol fer arribar el més sincer agraïment 
al conjunt de la població pel seu com-
portament exemplar i per la seva so-
lidaritat. Perquè situacions extraordi-
nàries com aquesta només les podem 
superar si remem tots en la mateixa 
direcció i treballem plegats amb un sol 

objectiu comú: véncer el virus.
Aquesta ha estat la prioritat de 

l’Ajuntament des d’un primer 
moment i ha suposat pren-

dre mesures extremes, 
com ara haver de tan-
car les instal•lacions 
municipals al públic. 
Tot i això, hem fet el 
possible per seguir 
prestant l’atenció ciu-

tadana més urgent. És 
per això que també cal 

felicitar públicament tots 
aquells treballadors i treba-

lladores municipals que, malgrat les 
dificultats, han seguit servint a tota la 
ciutadania. Sobretot al conjunt d’agents 
de la Policia Local, la brigada municipal, 
les treballadores de Serveis Socials i la 
resta de personal que, ja sigui presenci-
alment o mitjançant el teletreball, han 
mantingut activa l’estructura municipal. 

Malgrat les dificultats d’aquestes setmanes, l’Ajuntament ha seguit treballant a porta tancada al servei  de la ciutadania 
i s’han pres totes les mesures necessàries per evitar la propagació del Covid-19 entre la població. Des del consitori volem 
agrair la vostra col·laboració i solidaritat per fer-ho `possible.

> Nou enllumenat LED al camp de futbol

A principis de març es va portar a terme els treballs de substitució de 
l’enllumenat del camp de futbol. Es van desmuntar dels antics focus 
projectors de vapor de mercuri halògen per nous focus projectors 

amb tecnologia LED, amb la conseqüent reducció del consum elèctric i la 
millora de la eficiència energètica de l’enllumenat en aquesta instal·lació 
esportiva.

> Sant Pol commemora 
el Dia Internacional de 
les Dones
El dissabtes 7 de març es van realitzar 
els actes principals de commemora-
ció del Dia Internacional de les Dones 
amb una cercavila musical amb la Big 
Band Valona, la lectura del manifest 
a la plaça de  la Vila amb el posterior 
vermut popular, i un dinar de germa-
nor. 
D’altra banda, i a causa del Covid19, el 
13 de març no es va poder projectar el 
documental ‘Ouaga Girls’ previst en el 
cinefòrum feminista. 
A més, la Biblioteca i l’escola Sant Pau  
també van commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dona amb activitats 
específiques enfocades a promoure 
l’equitat entre els infants.

> Es rescindeix el contracte amb la 
constructora de les obres de La Punta

Aturades. Així és com es troben les obres de La Punta des de fa algunes 
setmanes. L’Ajuntament va treure l’any passat a concurs públic el pro-
jecte de millora de l’urbanització de tram de l’avinguda Doctor Furest 

entre els números 14 i 28, fins a la plaça de Tocar Ferro, per la millora de 
l’enllumenat i del muret de separació del passeig amb la platja.
La licitació es va adjudicar al maig de l’any passat a l’empresa Ferkuma Ma-
quinaria SL per un import de 119.407 euros.
Davant de les nombroses i greus mancances que els Serveis Tècnics muni-
cipals han detectat en les diferents visita d’obra realitzades, l’Ajuntament 
s’ha vist obligat a extingir el contracte amb l’empresa adjudicatària i caldrà 
tornar a licitar les obres. Una situació que endarrereix la finalització dels 
treballs i a la qual cal afegir la paràlisi que ha suposat el confinament pel 
coronavirus.
Mentre no es reprenguin les obres, l’Ajuntament ha restablert el servei 
d’enllumenat públic que s’havia desconnectat amb motiu de les obres.

A causa de les greus irregularitats de l’empresa adjudicatària, l’Ajun-
tament ha extingit el contracte i caldrà tornar a fer la licitació per a 
l’execució dels treballs de millora a La Punta.



Des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar s’ha creat aquest espai per informar als santpolencs i santpolenques dels 
establiments i serveis comercials que, mentre duri l’Estat d’Alarma pel COVID-19, implementin serveis especials 
com ara horaris d’atenció al públic reduïts, preparació de comandes mitjançant telèfon i WhatsApp, o lliurament 

de comandes a domicili, principalment per a persones que formen part de col·lectius de risc.

L’objectiu és disposar d’un llistat actualitzat i que sigui útil per a tothom. Per tant, agrairem que tots els que vulgueu 
formar part d’aquesta llista de serveis especials ens ho comuniqueu via correu electrònic o trucada a:
promocioeconomica@santpol.cat / Tel. 93 760 04 51 (extensió 1301).
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> El consistori explora tots els ajuts 
possibles per al comerç i les famílies

Les Regidories de Serveis Socials, 
Promoció Econòmica i Turisme de 
Sant Pol estan estudiant totes les 

mesures que hi hagi disponibles per 
ajudar el comerç de la vila a superar 
el fort impacte econòmic que el coro-
navirus està provocant a la nostra vila, 
ja sigui a partir de recursos propis com 
d’aquells que es posin a disposició per 
part d’organismes supramunicipals.
En aquest sentit, els Serveis Socials 
municipals estan elaborant unes noves 
bases específiques per ajudar a les fa-
mílies més vulnerables.
També des del consistori s’està recor-

rent a totes les mesures de suport que 
el govern de l’estat i de la Generali-
tat posin a l’abast dels ens locals. En 
aquesta línia s’ha creat al web munici-
pal l’Oficina Virtual d’Assessorament 
Covid-19, des de la qual s’informa de 
tots els ajuts per a les famílies i els 
treballadors autònoms. 
A més, l’Ajuntament també està aca-
bant d’enllestir una línia d’ajuts propis 
mitjançant la creació d’una partida 
econòmica reservada a la reactivació 
del comerç local mitjançant l’atorga-
ment d’una subvenció. En aquests mo-
ments s’estan elaborant tant les bases 

> Publiquem una Guia d’establiments amb 
serveis especials en la situació d’alarma

> Mesures que ha pres l’Ajuntament per 
frenar l’expansió del Covid-19 a Sant Pol

Mobilització de tota la plantilla de 
la Policia Local i incorporació de 
tres nous agents.

Vetllar pel compliment de les res-
triccions de mobilitat amb controls 
exhaustius per part dels agents de 
la policia.

Regulació d’horaris per treure a 
passejar els de gossos per evitar 
actituds irresponsables i vetllar per 
la seguretat dels seus amos. 

Comunicació constant de totes les 
mesures decretades i de l’afectació 
sobre la població a través de tots 
els canals de comunicació dispo-
nibles (web municipal, Facebook, 
Twitter, Instagram i Telegram).

El govern municipal s’ha compromès des del minut zero a evitar la propagació del coronavirus a la vila amb un se-
guit de mesures encaminades a protegir el conjunt de la població. 

Algunes d’elles, com ara les relacionades amb treure a passejar les mascotes, han rebut crítiques per part de propi-
etaris d’animals, però eren necessàries davant d’una situació excepcional en la que calia garantir la salut de tothom.

A banda de les mesures que tot seguit es detalla, el llistat es pot veure ampliat en els pròxims dies.

La Guia està en actualització constant al web municipal. Els comerços ens fan arribar horaris especials i serveis 
concrets com ara encàrrecs i comandes a domicili.

L’Ajuntament crea l’Oficina Virtual d’Assessorament Covid-19 per comunicar-los totes les línies d’ajut que van sorgint des 
de la Generalitat i el govern de l’Estat per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. S’hi pot contactar a l’adreça elec-
trònica ajudescovid19@santpol.cat i al telèfon 673 287 209.

Aturada de totes les obres públi-
ques i recomanació d’aturar totes 
les de caràcter privat.

Fer arribar aliments a famílies usuà-
ries de Serveis Socials i  les targe-
tes moneder a les famílies percep-
tores de beca menjador per garantir 
l’àpat dels infants que n’eren bene-
ficiaris.

Modificació del calendari fiscal 
allargant i/o ajornant els terminis 
de pagament de taxes i impostos 
municipals. Cobrament de la part 
proporcional dels serveis prestats 
en les taxes munucipals.

Tancament de tots aquells serveis 
públics i equipaments que no són de 
primera necessitat.
La Policia Local i els Serveis Socials 
municipals segueixen operant a ple 
rendiment,

Elaboració d’una guia d’establi-
ments i comerços que ofereixen 
serveis especials durant la situació 
d’alarma.

Creació de l’Oficina Virtual d’Asses-
sorament Covid-19 de suport a les 
famílies i treballadors autònoms.

Compensació i manteniment dels 
contractes per protegir el personal 
treballador d’empreses contracta-
des per l’Ajuntament

La neteja viària s’ha intensificat amb 
l’aplicació de productes desinfec-
tants.

Reserva d’una partida econòmica 
per destinar a la reactivació del 
comerç local mitjançant subvenció. 
S’estan elaborant les bases i el pro-
cediment de sol•licitud.

Suspensió temporal del mercat set-
manal dels divendres.

Es mantenen els tràmits adminis-
tratius per garantir el pagament de 
contractes i factures de l’Ajunta-
ment amb els seus proveïdors.

reguladores com el procediment de 
sol•licitud.


