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> El Pressupost Participatiu 
2021, a punt per obrir la fase 
de recollida de propostes

L’Ajuntament de Sant Pol posa en marxa 
la segona edició del Pressupost Par-
ticipatiu, amb el qual la ciutadania pot 

decidir com gastar fins a 100 mil euros del 
pressupost municipal del 2022.
Entre el 15 d’abril i el 12 de maig s’obre el 
període perquè les persones empadrona-
des a Sant Pol de més de 16 anys puguin formular totes les 
propostes que desitgin i que s’ajustin als criteris fixats. Podeu 
conèixer tots els detalls d’aquest Pressupost Participatiu, amb 
l’explicació dels criteris a tenir en consideració, així com l’accés 
al formulari per presentar propostes al web municipal (www.
santpol.cat) i al web de participació ciutadana, o bé escanejant 
el codi QR que acompanya aquesta notícia.
D’altra banda, des de l’Ajuntament ja s’estan començant a exe-
cutar les diferents propostes que van resultar guanyadores a 
la primera edició del Pressupost Participatiu. La primera ac-
ció que veurem feta realitat és la instal·lació de nou mobiliari 
d’exercici calistènic al Parc del Litoral, que s’ha adquirit seguint 
les opinions i consells de les persones que en fan ús.

Aprovada la nova normativa local per 
circular amb patinets elèctrics

L’Ordenança de circulació de Sant Pol de Mar s’actua-
litza després de 20 anys de vigència del document an-
terior i s’adapta a l’evolució de la normativa estatal 

en matèria de trànsit. Per tant, s’ha fet una revisió a fons 
que posa al dia l’Ordenança de circulació i les infraccions 
que se’n deriven. 
En destaca la regulació de l’ús de patinets elèctrics a 
la via pública. Una qüestió important atès l’augment 
d’aquesta tipologia de vehicles de mobilitat personal als 
carrers de Sant Pol.
A partir d’ara, els patinets elèctrics han de circular per la 
calçada i respectar tots els senyals de trànsit. No poden 
circular per les voreres, ni contradirecció, i tampoc poden 
circular per autopista, autovía ni carreteres interurbanes.

El plenari municipal celebrat el 25 de març va aprovar l’actualització de l’Ordenança de circulació de Sant Pol, en la 
qual queda regulada la normativa referent a l’ús i circulació de patinets elèctrics a la via pública.

> En marxa les Jornades 
del Pèsol del Maresme

L’Ermita restaurant, el servei de Càtering Sauleda 
i Melmelades Calada són els tres establiments de 
la vila que enguany participen a les Jornades Gas-

tronòmiques del Pèsol del Maresme, que se celebren 
fins al 2 de maig a 14 municipis de 
la comarca.
Podeu trobar l’edició digital del lli-
bret d’enguany, així com tota la in-
formació relacionada amb aques-
tes jornades escanejant aquest 
codi QR.

> Disponible online 
l’audiència pública sobre 
l’institut-escola

El govern municipal va oferir el passat 19 de març una 
audiència pública monogràfica sobre el projecte 
d’ampliació de l’escola Sant Pau per a la seva con-

versió en institut-escola. 
A la sessió hi va participar l’equip de govern, representat 
per l’Alcalde, les regidores d’Educació i d’Urbanisme, i el 
regidor d’Hisenda, a més del director del Serveis Terri-
torials del Departament d’Ensenyament de la Generali-
tat, Pere Masó.
Aquesta audiència pública, així com la resta celebrades 
fins a la data, es poden tornar a veure des del canal You-
tube de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. Hi podeu acce-
dir escanejant aquest codi QR.

> Neteja de la llera 
de la riera i restitució 
del cabal original

Afinals de març es va portar a terme una 
intervenció de neteja a la llera de la riera 
per restituir el cabal i l’amplada original 

de la seva desembocadura. 
L’obertura de la sortida al mar s’ha fet amb la 
mínima intervenció per preservar i no alterar 
la dinàmica natural de la platja. I és que aques-
ta temporada, gràcies a la no intervenció a la 
Conca de la Tordera, s’ha aconseguit que gau-
dim de més sorra que mai a les platges de Sant 
Pol de Mar.
D’altra banda, i d’acord amb la voluntat de 
seguir implantant un sistema de neteja de les 
platges que preservi el màxim possible l’eco-
sistema natural, s’ha iniciat la neteja manual 
de la sorra per retirar tots els residus plàstics i 
inorgànics que hi pugui haver.
Recordem que les platges formen part del nos-
tre patrimoni natural i que, si en volem gaudir, 
l’hem de respectar i no abandonar-hi cap tipus 
de residu.

Està prohibit conduir amb auriculars o havent consumit 
alcohol o drogues, així com manipulant dispositius mòbils.
També és obligatori l’ús de casc i només pot transportar 
una persona. De nit és obligatori circular amb els llums 
encesos.
L’actualització de l’Ordenança de circulació també revisa 
a la baixa diverses sancions. D’una banda, es rebaixa de 
200 a 100 euros les multes pels conductors que passin 
pels carrers Consulat de Mar i Ferrocarril en horari res-
tringit, així com no posar el disc horari en zona blava o 
bé sobrepassar-ne el límit horari, que passa de 90 a 50 
euros, a banda de la bonificació del 50% per pagament vo-
luntari.
L’Ordenança actualitzada entrarà en vigor al mes de juny.

Principals normes de circulació amb Vehicles de Mobilitat Personal a la via pública

(Les carreteres N-II, 
B-603 i BV-5128 són 
vies interurbanes)
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Ja s’ha obert el període per sol·lici-
tar subvencions per al pagament 
del lloguer, en règim de concurrèn-

cia competitiva, per facilitar l’accés i la 
permanència en un habitatge en règim 
de lloguer a persones de 65 anys o més 
en risc d’exclusió social. 
L’ajut va dirigit a persones que siguin 
titulars d’un contracte de lloguer que 
constitueixi el seu domicili habitual i 

> Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer 
per a majors de 65 anys

permanent al territori de Catalunya, que, a 
l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 
anys o més.
Es mantenen les mateixes bases en relació 
a convocatòries de l’any passat, tot i que ha 
pujat el topall del lloguer màxim i ara són 
800 €/mensuals. A més, l’import de la sub-
venció es fa en base a un càlcul amb els in-
gressos de la unitat de convivència, la ren-
da de lloguer i la puntuació (discapacitat, si 

> S’inicia la neteja i l’enderroc de l’antiga 
guingueta Banys Lluís

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va portar a terme a finals de març 
de manera subsidiària els treballs per netejar tota la runa, vidres i 
amiant de l’antic restaurant Banys Lluís, a peu de sorra de la platja 

de Morer. Una actuació que es porta a terme després d’haver esgotat 
tots els passos preceptius de reclamació davant de la Demarcación de 
Costas del Estado com a autoritat competent en l’àmbit de platges. 
Així, la setmana del 22 de març es va iniciar la retirada de vidres trencats, 
runa i plaques d’amiant per evitar que les partícules d’aquest es pogues-
sin estendre per la platja o enterrar a la sorra. Les tasques de neteja i 
retirada d’amiant les va realitzar una empresa degudament homologada 
i van accedir a la zona d’actuació per l’avinguda del Doctor Furest i la 
Punta. 
La neteja de la sorra es va fer amb especial cura per retirar qualsevol resta de fibrociment mitjançant un garbellat a 
10cm de profunditat, el qual es va realitzar amb maquinària específica per evitar que les partícules d’amiant i els vidres 
s’enfonsessin a la sorra. En els dies posteriors es va retirar l’amiant de tota l’edificació i quedarà només pendent l’en-
derroc de la solera existent per a la restitució total d’aquest espai natural.

> Adjudicació dels pisos d’allotjament 
temporal per a persones en risc d’exclusió 
social

La Mesa municipal per l’adjudicació d’entrada als pisos d’estada temporal per a situacions d’exclusió social es va reu-
nir l’11 de març al matí per portar a terme l’adjudicació dels 4 pisos disponibles.
De les 9 sol·licituds presentades per optar a un dels 

pisos, les tècniques de Benestar Social van proposar l’ad-
judicació a quatre famílies en base a la valoració tècnica 
dels requisits.
La Mesa estava formada per les tècniques de Benestar So-
cial i la secretària municipal, a més de la Regidora de Ben-
estar Social i l’alcalde, que hi van prendre part sense dret 
a vot. Ambdós es van mostrar molt satisfets pel resultat i 
per la bona feina feta per l’equip tècnic dels serveis soci-
als, alhora que van desitjar que aquests habitatges siguin 
de gran utilitat per a les famílies usuàries i les ajudi a su-
perar amb èxit l’etapa transitòria de risc d’exclusió social.

> La campanya comercial de 
primavera obsequia flors i una 
càmera de fotos digital

> S’encarrega el projecte 
per fer plataforma única al 
centre de la vila

La Junta de Govern ha donat llum verd a la contrac-
tació de la redacció del projecte executiu per iniciar 
la reurbanització dels carrers del centre del poble. 

En aquesta primera fase es contempla actuar al carrer 
Consulat de Mar, des de la Riera fins els Quatre Cantons, 
incloent-hi la plaça de la Vila.
Es tracta d’una obra important que té per objectiu la pa-
cificació del centre del poble, donant prioritat al vianant i 
millorant l’accessibilitat mitjançant el què es coneix com 
a “plataforma única”, que consisteix en l’eliminació de les 
voreres, però manteniment elements patrimonials com 
la pedra de Sant Vicenç, tant característica de les vore-
res de Sant Pol.
L’Ajuntament preveu iniciar l’obra el proper any amb el 
finançament de la Diputació de Barcelona. Un cop es tin-
gui, el projecte s’exposarà públicament per al coneixe-
ment de tota la ciutadania.

Sota el lema de “La primavera, el comerç de Sant Pol altera”, l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar i la Unió d’Establiments i Serveis han impulsat al març 
una nova campanya de promoció del comerç local que permetia bescan-

viar per plantes la moneda local -denominada PAU-. 
Per cada 5€ de compra mínima als establiments adherits, s’aconseguia un 
PAU. I per cada 3 monedes, una planta. La campanya ha estat tot un èxit, ja 
que va esgotar les 265 plantes disponibles i va comportar uns ingressos de 
més de 4.000 euros als comerços de la vila.
La campanya s’allargarà fins a l’11 d’abril amb un concurs d’Instagram. Només 
cal que fer una foto original i divertida dels aparadors dels comerços adherits 
a la campanya i enviar-la a l’adreça comercsantpol@gmail.com La imatge 
amb més vots al perfil @comercsantpol guanyarà una càmera fotogràfica di-
gital, gentilesa de la Unió d’Establiments i Serveis.

> Es reprenen les obres de 
reparació de les filtracions 
a la plaça Torrent Arrosser

Arrel de les darreres obres de renovació del paviment 
de la plaça Torrent Arrosser, va quedar al descobert 
que algunes zones de la plaça no disposaven de la su-
ficient impermeabilització per manca de manteniment 
i que això havia provocat filtracions d’aigua als locals 
que es troben sota la plaça.
Per això l’Ajuntament ha représ de nou les obres per 
obrir una part del paviment i arranjar les filtracions de-
tectades.
D’altra banda, la Regidoria d’Urbanisme ha encarregat 
la redacció del projecte executiu per iniciar les obres 
de rehabilitació de la xarxa de clavegueram que discor-
re pel Torrent Arrosser i que es troba molt deteriora-
da. L’Ajuntament ha sol·licitat alhora una subvenció a la 
Diputació de Barcelona per portar-les a terme i poder, 
així, executar una obra necessària des de fa molts anys.

viuen sols, etc.).
Les persones que vulguin sol·licitar 
l’ajut, han de demanar cita prèvia per 
presentar-la a l’Oficina d’Habitatge de 
Calella trucant al 93 766 31 00.
El termini per sol·licitar aquest ajut fi-
nalitza el 30 d’abril.
Trobareu més informació, els requisits i 
el model de sol·licitud al web de l’Ajun-
tament: www.santpol.cat


