Sant Pol t’informa

> A la tardor, comprar a Sant Pol té premi!

D

el 9 al 30 de novembre, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
ha portat a terme una campanya de fidelització als comerços de la vila amb la col•laboració de la Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol.
D’aquesta manera els establiments adherits a la campanya van
posar a disposició de la seva clientela una butlleta de participació que era segellada cada cop que es realitzava una compra
mínima de 5 euros en algun d’aquests establiments.
Un cop s’havia segellat 10 cops, es podia bescanviar la butlleta per un obsequi a l’Ajuntament i dipositar-la en una urna per
entrar en el sorteig d’una quarantena de vals i descomptes per
utilitzar en els establiments adherits a la campanya.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol promoure iniciatives que
fomentin el comerç de proximitat entre els vilatans i vilatanes,
sobretot en un any que ha estat molt dur per als establiments
afectats pels tancaments derivats de les mesures per fer front
a la pandèmia del coronavirus.
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ls últims dies de novembre es van portar
a terme uns treballs de
neteja de la riera que van
consistir en la retirada de
restes de runes, deixalles i
acumulacions de vegetació,
així com el desbrossament
de les canyes dels marges
amb el propòsit de netejar la
desembocadura de la riera i
dels voltants de les infraestructures.
Alhora, en el mateix període
es va realitzar la neteja de
les platges de Sant Pol, amb
la retirada dels residus que
s’hi havien acumulat arran
dels darrers temporals de
mar.
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@ajsantpol

Les dades policials presentades per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra constaten que la vila es troba per sota
de la mitjana catalana en relació als delictes contra el patrimoni i contra les persones.
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residu zero.
Des de l’Ajuntament s’insisteix en
la importància de
reduir la generació
de deixalles, i més
amb xifres com els 4
milions de tones de
residus a l’any que
es generen a Catalunya, amb una mitjana
d’1,35 kg per persona
i dia.

> Desbrossament i neteja de
la riera i les platges

@ajsantpol

Els delictes a Sant Pol descendeixen
durant el 2020

> Sant Pol promou el residu zero
’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha portat a la vila
la campanya ‘Jø Søc Cøcø’ (consum conscient) per
promoure l’estil de vida Residu Zero, amb accions
individuals de consum responsable.
Per això l’Ajuntament de Sant Pol ofereix una sèrie
de tallers temàtics encaminats a promoure el Residu
Zero que tindran lloc els dies 2, 9, 16 de desembre i el
13 de gener. A més, també s’ha programat per al 12 de
desembre una sortida per descobrir el comerç verd de
Sant Pol.
A més, des de l’Ajuntament també s’ha impulsat una
campanya informativa amb la qual cada setmana es
promou un consell per facilitar-nos la transició cap al
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> S’obre la convocatòria
de 4 nous pisos socials
d’allotjament temporal
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’Ajuntament ofereix quatre habitatges de titularitat pública perquè donin un servei temporal i
transitori a persones i famílies residents al municipi que es trobin en situació de vulnerabilitat i/o
d’exclusió social residencial per motius econòmics o
socials, i per abordar la situació de pèrdua d’habitatge, de risc de pèrdua, infrahabitatge, sobreocupació
o habitatge precari.
Es tracta d’un recurs social per a un període d’entre sis mesos i un any, amb possibilitat de pròrroga,
i amb l’acompanyament d’una educadora social per
fer un pla de treball que permeti que aquest recurs
temporal possibiliti accedir a un altre habitatge amb
millors condicions.
Les sol•licituds i documentació s’ha de presentar
al Registre General de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar fins al 31 de desembre del 2020,
Trobareu tota la informació a www.santpol.cat

www.santpol.cat • comunicacio@santpol.cat

l 6 de novembre va tenir lloc
a l’Ajuntament la trobada de
la Mesa de Coordinació de la
Junta de Seguretat Local de Sant
Pol de Mar, formada pels màxims
responsables de la Policia Local
de Sant Pol de Mar i de la comissaria de Mossos d’Esquadra d’Arenys de Mar, amb l’assistència també de l’alcalde, Albert Zanca, i el
regidor de Seguretat Ciutadana,
David Hernández.
A la trobada es va fer balanç de
les actuacions policials portades
a terme en base als delictes comesos a la vila en els darrers dos
anys.
De les dades presentades per
ambdós cossos policials durant la
celebració de la Mesa de Coordinació, en destaca el descens dels
delictes contra el patrimoni en un

15%, així com també un descens del
44% dels delictes contra les persones, comparant dades entre el 2019 i
el 2020. Si analitzem les dades respecte a la mitjana de Catalunya, es
dóna el cas que els delictes contra el
patrimoni tenen un descens del 23%
i contra les persones un 5%, un descens inferior al del nostre municipi.
Respecte als delictes sobre la segu-

> S’inicia l’elaboració del Pla Local
de Seguretat
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a Regidoria de Seguretat ha iniciat aquest mes de novembre el procés d’elaboració del Pla de Seguretat Local del municipi. Es tracta d’un instrument
de diagnosi i planificació organitzativa i funcional per afrontar les polítiques de seguretat de manera més eficient des d’una perspectiva multifactorial
(social, econòmica, demogràfica, territorial, polític, etc.)
L’elaboració del Pla de Seguretat Local de Sant Pol de Mar comportarà
diferents fases, com ara l’anàlisi de les dades sobre riscos i estat de la seguretat a Sant Pol, l’elaboració d’entrevistes i sessions de treball amb un equip
transerval per analitzar la diagnosi, així com sessions amb els Grups Municipals
per validar el diagnòstic i el Pla.
També es portaran a terme sessions de participació ciutadana, a través de
les quals es debatran les necessitats, demandes, percepcions i expectatives
dels vilatans. Mentre que la darrera fase serà la redacció final del Pla de Seguretat Local.
L’equip de treball estarà format pels tècnics de la Policia Local i Mossos
d’Esquadra, i també pel regidor de Seguretat de Sant Pol de Mar, un representant de l’oposició i tres persones amb vincles amb el teixit associatiu del poble.

retat del trànsit, aquest 2020 s’ha
registrat un descens del 22%, quan
la mitjana a Catalunya ha estat del
9,59%.
En termes generals, aquestes dades
responen a l’actual situació de pandèmia, ja que les diferents restriccions de mobilitat han provocat un
descens generalitzat de tots els delictes a Sant Pol de Mar.

Sant Pol signa un
conveni amb el
Síndic de Greuges
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l síndic Rafael Ribó, i l’alcalde
de Sant Pol, Albert Zanca, han
signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels
drets de les persones en l’àmbit local, amb el qual es crea un marc de
col·laboració que facilita la comunicació mútua entre els dos organismes, i que garanteix donar la màxima celeritat a la tramitació de les
queixes presentades al Síndic que
afectin competències municipals.
A més, l’equip del Síndic també realitzarà dues visites anuals a Sant
Pol per atendre la ciutadania.
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> Identificats els primers punts foscos a
carrers i places de la vila

> Comencen les obres d’ampliació de
l’escola Sant Pau

l passat 20 de novembre es
va fer una acció popular per
detectar “punts foscos” al
municipi. La campanya s’ha impulsat inicialment pel casc urbà i els
Garrofers, com a zones on la ciutadania es desplaça principalment
a peu, tot i que es preveu fer noves
convocatòries per revisar també
la il·luminació de les urbanitzacions i les zones més externes al
nucli de Sant Pol.
D’acord amb el nombre de persones inscrites a l’acció popular, la
primera identificació de punts foscos es va concentrar a les zones
de La Punta i Sant Pau, Can Villar
i poliesportiu, i el Sindicat i l’Hotel.
Com a conclusió general, les persones participants en aquesta acció popular van detectar punts poc
il·luminats, bàsicament degut a la
vegetació. El carrer Herois de la
Fragata Numància n’és un exem-

L’ampliació permetrà crear 4 noves aules i una sala de professors. La nova edificació quedarà connectada i integrada amb els edificis ja existents.
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> 616 persones
voten el primer
Pressupost
Participatiu

T

otes elles han suposat un
13,24% del cens i van escollir
fins a 5 de les 21 propostes
finalistes que van passar a la fase
de votació.
Les propostes d’inversió més
votades han estat la senyalització de rutes i senders, punts de
recollida d’oli usat, posar pedals
d’obertura en els contenidors, la
creació d’un circuit per a bicis, fer
un rocòdrom, posar nous aparells
d’exercici al Parc del Litoral i ampliar l’skate park.
Mentre que la proposta guanyadora en despesa corrent ha estat
la creació d’una escola de música,
dansa i arts plàstiques municipal.
Teniu informació més detallada
dels resultats al portal de Participació Ciutadana de Sant Pol:
governobert.santpol.cat

ple molt clar, on la majoria dels fanals
estan envoltats de branques. D’altra
banda, van poder comprovar que, en
alguna zona, l’excessiva foscor venia
motivada per alguns fanals que no
funcionen.
A la zona de la Punta i Sant Pau es van
detectar punts foscos a la zona de la
font de la Plaça del Torrent Arrosser i
a les escales que pugen des de “tocar
ferro” fins al Gran Sol.
A la plaça de l’Hotel hi ha tota una línia
de fanals a mà dreta que està espatllada, pendent de reparació. També hi
ha punts foscos al banc que hi ha entre
les escales i els WC, a les escales que
pugen cap al carrer Joan Coromines, i
a la zona verda-aparcament del mercat. Pel que fa a l’accés cap al pont de
Sant Pau, la vegetació tapa la llum i fa
nosa al passar-hi.
A la zona de Can Villar i del poliesportiu es van detectar punts foscos
als aparells per fer esport i a la zona
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d’skate. Quant al pont del camp de
futbol, es detecta que el focus que
s’ha posat per donar llum al pont pot
enlluernar els vehicles que vénen
des de la N-II. Des de l’Ajuntament de
Sant Pol agraïm la col·laboració de
totes les persones que han participat
en aquesta primera acció popular. Un
cop detectats aquests punts foscos,
els Serveis Tècnics municipals estudiaran les propostes de millora i la
seva implementació.

> Repintat de la senyalització
viària a diversos punts del poble
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mitjans de novembre es van portar a terme les feines de pintura vial als
carrers Tobella i Manzanillo i a l’entorn de la Plaça de l’Hotel. En aquest
últim, s’ha fet repintat de places d’aparcament de zona taronja, passos
de vianants, places d’estacionament per a motos i persones amb mobilitat reduïda, així com dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Com a novetat, s’ha creat una nova plaça per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda que s’afegeix a la ja existent i s’ha eliminat la plaça d’aparcament més pròxima al pas de vianants per augmentar la visibilitat dels conductors davant de les persones que puguin creuar-lo.
També s’han creat noves places de moto al carrer Manzanillo, atès els pocs
estacionaments d’aquest tipus que hi havia en aquesta zona del poble.

l 30 de novembre es van posar en marxa els primers treballs per executar l’ampliació de l’escola Sant Pau, la qual
suposarà la primera passa per a la construcció del futur
institut-escola de Sant Pol de Mar.
Aquesta primera fase del projecte preveu ampliar l’actual escola Sant Pau, ocupant l’espai buit entre l’ala oest de l’aulari i
l’edifici dels vestidors i gimnàs, els quals quedaran connectats
a través d’un porxo en planta baixa.
Es projecta un edifici en planta baixa i planta primera seguint
els paràmetres i acabats de l’edifici actual, donant continuïtat
a l’edifici existent i seguint les mateixes característiques tècniques i formals de l’escola.
El projecte contempla que la nova superfície construïda per
planta sigui de de 220,55m2, de manera que es guanyaran un
total de 441,10m2, a més de 57m2 de porxo exterior. A la planta
baixa es farà una aula de 50m2 i una sala pel professorat de
90m2, mentre que a la planta primera s’hi habilitaran tres aules
de 49m2. La nova construcció tindrà comunicació amb els dos
patis de l’escola, així com amb l’edifici existent, tan a nivell de
planta baixa com de planta pis.
L’execució de les obres d’ampliació de l’escola s’ha adjudicat a l’empresa Voracys SL per un import de 524.855,54 euros
amb IVA i es preveu que tinguin una durada de cinc mesos.

Des de l’Ajuntament de Sant Pol hem habilitat un espai virtual des del qual oferim tota
la informació relacionada amb la construcció de l’institut-escola i donem resposta als
dubtes que la ciutadania pugui tenir envers aquest projecte. Hi podeu accedir entrant a

governobert.santpol.cat/institutescola

> L’Ajuntament instal·larà plaques solars a
l’escola Sant Pau
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’Ajuntament de Sant Pol segueix
apostant per l’ús de l’energia neta
i renovable, i en base a aquest criteri ha impulsat un nou projecte per
promoure l’aprofitament de l’energia
solar a l’escola Sant Pau per transformar-la en energia elèctrica d’autoconsum amb l’abocament d’excedents que
no es consumeixin a la xarxa elèctrica.
El projecte es troba en fase d’exposició pública i preveu la instal·lació d’un
sistema d’autoconsum interconnectat,
sense acumulació, on el sistema solar treballa en paral·lel amb la xarxa
elèctrica aportant sempre els primers
kW de demanda energètica, i només

en el cas d’insuficiència per a aportar
el 100% de demanda d’electricitat,
la resta de kW necessaris s’obtenen
en paral·lel de la xarxa
elèctrica.
La instal·lació ocuparà una superfície aproximada de 113 metres
quadrats a partir de la
col·locació de 70 panells
solars, els quals generaran una potència fotovoltaica de 18,9 KWp.
D’aquesta manera es
preveu generar 30.104
Kwh/any d’energia neta,

la qual cosa suposaria un estalvi anual
d’11.821 kg de CO2. El projecte té un preu
de licitació de 25.125 euros, iva exclòs.

