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> Sant Pol organitza una 
Viquimarató a finals de mes
L’Arxiu Municipal i la Biblioteca han organitzat 
una ‘Viquimarató’ per pujar continguts i infor-
mació de la nostra vila a aquesta popular enci-
clopèdia virtual lliure, i fan una crida per cercar 
persones que vulguin participar-hi.
L’activitat es portarà a terme el dissabte 27 de 
febrer de manera telemàtica i tindrà una prime-
ra part en què els Amics de la Viquipèdia oferi-
ran una breu formació i una segona part en què 
es bolcarà la informació facilitada per l’Arxiu i 
la Biblioteca.
Les persones que vulguin participar en la pri-
mera ‘Viquimarató’ de la nostra vila cal que en-
viïn un  correu a biblioteca@santpol.cat

L’Equip de Govern tira endavant el Pla 
Director d’Actuació de la Policia Local

El govern de Sant Pol ha posat 
fil a l’agulla al Pla Director 
de la Policia Local elaborat 

per la Regidoria de Seguretat que 
posa els fonaments de l’actuació 
d’aquest servei a Sant Pol de Mar. 
El document contempla eines de 
treball com les entrevistes al teixit 
associatiu del poble, la mediació, 
la priorització de tasques, les fun-
cions dels agents (assistencial, ad-
ministració, trànsit, medi ambient, 
seguretat ciutadana, etc.), el perfil 
de la plantilla, indicadors de gestió, 
etc.

El propòsit és encaminar el servei de 
seguretat cap a l’establiment d’una 
policia comunitària, i per això calen 
uns procediments de treball basats 
en el sistema de treball de policia de 
proximitat i l’excel•lència en la pres-
tació d’un servei de qualitat. 

Paral•lelament també s’ha començat 
a elaborar el Pla de Seguretat Local, 
un instrument de diagnosi i planifi-
cació organitzativa i funcional per 
afrontar les polítiques de seguretat 
de manera més eficient des d’una 
perspectiva social, econòmica, de-

mogràfica, territorial i política. L’ela-
boració del Pla de Seguretat Local 
de Sant Pol de Mar comportarà di-
ferents fases, com ara l’anàlisi de les 
dades sobre riscos i estat de la segu-
retat a Sant Pol de Mar, l’elaboració 
d’entrevistes i sessions de treball 
amb un equip transversal per analit-
zar la diagnosi, així com sessions amb 
els Grups Municipals per validar el 
diagnòstic i el Pla. També es portaran 
a terme sessions de participació ciu-
tadana, a través de les quals es deba-
tran les necessitats, demandes, per-
cepcions i expectatives ciutadanes.

Aquest document bàsic pretén ajustar-se al desenvolupament de les polítiques de policia comunitària i de proximi-
tat, la seva filosofia i implementació.

> Alumnes de l’institut instal·len caixes niu al Parc del 
Litoral

Alumnes d’ESO de l’Institut de Sant Pol van instal·lar el 28 de gener 
diverses caixes niu als arbres del Parc del Litoral. Una acció que 
completa el taller d’ocells insectívors i de construcció de caixes niu, 

impulsat per la Biblioteca Can Coromines de Sant Pol de Mar, que es va 
impartir a l’institut el passat mes de novembre.
Aquestes caixes propicien la nidificació d’ocells que són de gran utilitat 
per al control de plagues d’insectes, com ara la processionària, erugues 
de conreus, vespa asiàtica, etc. En aquest sentit, cal tenir en compte que 
una parella de mallerengues, per exemple, pot arribar a consumir uns 
10.000 insectes a l’any.
A banda de tractar-se d’una actuació pedagògica, aquesta alhora s’enm-
marca en el Pla Director del Verd Urbà de Sant Pol, actualment en la fase 
final de redacció, i en el qual s’aconsella la col·locació de caixes niu per a 
un control biològic de plagues.

> Avís als 
usuaris de la 
zona taronja

Recordem als usuaris de 
les places d’estaciona-
ment de zona taronja de 

l’entorn de la Plaça d’Anselm 
Clavé que han de col·locar 
l’adhesiu del 2021 que es va 
enviar als domicilis a finals 
d’any en una zona visible del 
parabrisa del seu vehicle.

Davant l’increment d’inseguretat a la zona de l’es-
tació i d’altres indrets de la vila per furts o ro-
batoris, tinença i consum de substàncies il·legals, 

baralles i altres aldarulls, la Policia Local de Sant Pol 
de Mar ha intensificat la vigilància i el control a dife-
rents punts de la vila.
És el cas del dispositiu policial del 21 de gener amb la 
participació de 10 efectius de la Policia Local a diver-
ses zones del municipi.
Com a resultat d’aquest, es va localitzar un vehicle 
amb plaques franceses, el conductor del qual va ser 
denunciat per no disposar de permís de conduir. 
Tanmateix, en el control realitzat a la carretera N-II 
es van fer 5 denúncies per manca d’ITV en vigor, a més 
d’una denúncia per permís de conduir caducat i 8 de-
núncies per saltar-se el confinament perimetral mu-
nicipal.
L’operatiu també va actuar a la zona de l’estació on, 
gràcies a la vigilància dels agents, es va detenir una 
persona que estava en cerca i captura i es van localit-
zar dues persones que havien de comparèixer al jutjat. 
També es van fer diverses denúncies per saltar-se el 
confinament perimetral, falta de respecte als agents i 
tinença i consum de substàncies estupefaents a la via 

pública. La Policia Local seguirà realitzant aquest tipus de 
controls.
A més, durant el mes de gener s’han interposat 30 denúnci-
es pel trencament del confinament perimetral, una denún-
cia per no portar mascareta, set denúncies per saltar-se el 
toc de queda i s’ha fet control a 850 vehicles.
Per altra banda, la Policia Local està investigant set petits 
incendis produïts entre el 18 de novembre i el 17 de gener 
al voral de la carretera N-II, entre l’entrada del camí del 
Farell i el pàrquing del Molí. 

Intensifiquem els controls a la via pública 
per reforçar la seguretat ciutadana

> Nota informativa 
sobre les eleccions al 
Parlament del 14F

En compliment de la normativa electoral, que pro-
hibeix publicar informació que es pugui interpre-
tar com a obra de govern o bé com a mèrit elec-

toral, la distribució d’aquest butlletí informatiu s’ha 
hagut de posposar a la celebració de les eleccions del 
14 de febrer.
Pel que fa als resultats electorals a Sant Pol de Mar, 
oferirem un recull detallat d’aquests en el proper but-
lletí Sant Pol t’Informa, corresponent a l’edició del 
mes de març.

> L’Ajuntament es dota 
d’un codi de conducta

El plenari d’aquest mes de febrer té previst aprovar 
el Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament de 
Sant Pol.Es tracta d’un document que estableix els 

principis ètics que han de guiar l’actuació dels càrrecs 
electes del consistori i les normes de conducta que 
se’n deriven, i també determinarà els principis de bon 
govern que han de servir per fomentar una millor actu-
ació de l’administració municipal. A més, es preveu un 
apartat específic per incorporar la contractació munici-
pal als principis ètics.
El document es va fer arribar als grups municipals i el 
personal municipal, previ a la seva aprovació.
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> S’enllesteixen les obres de pavimentació 
de la plaça Torrent Arrosser

Els treballs han consistit en la reparació de les zones de 
paviment enfonsat, tant de la plaça Torrent Arrosser 
com d’aquelles zones malmeses de l’avinguda Doctor 

Furest. D’aquesta manera, es vol posar solució a l’acumula-
ció d’aigua que es produïa en aquest espai públic de molta 
concurrència.
Les obres han consistit en reforçar l’àrea de la plaça, de 61 
m2, amb un nou forjat i renovar tot el paviment superior, que 
comprén uns 374 m2.
D’altra banda, també s’ha refet la jardinera situada a la zona 
de la Punta, per tal d’igualar-la amb la resta de jardineres ja 
existents i dotar l’espai d’una continuïtat.
Les obres han tingut una durada d’un mes i han tingut un cost de 48.356 euros.
I també pel que fa a la zona de la Punta, s’han portat a terme els treballs de substitució dels fanals de l’avinguda Doctor 
Furest.

iniciats i/o executats en els 
darrers sis mesos. Els vila-
tans també podran realitzar 
preguntes en el transcurs de 
l’audiència pública.
Aquesta serà la tercera au-
diència pública que ofereix 
l’equip de govern en el que 
portem del present mandat. 
La voluntat és fer-les de 
manera periòdica com a una 
mostra més de la transpa-
rència de l’Ajuntament en-
vers la ciutadania.

> Sant Pol inicia un projecte de coeducació 
als centres escolars

El dimarts 26 de gener van co-
mençar les obres de reparació 
de l’avaria en l’estesa de la lí-

nia elèctrica de la plaça Anselm 
Clavé que provocava que els fa-
nals no funcionessin.
Les obres han durat unes tres set-
manes i ha tingut afectacions pun-
tuals en l’accés a la plaça per als 
vianants.

> Reparació de l’enllumenat 
de la plaça Anselm Clavé

les etapes educatives amb l’ob-
jectiu de construir col·lectivament 
una societat lliure de violències.

Es tracta d’un projecte de coedu-
cació que consta de diverses fa-
ses. La primera d’elles passa per 
una sèrie de sessions de diagnosi 
i observació conjunta per tal de 
detectar les necessitats amb els 
centres educatius, a través de 
tallers amb l’alumnat, excepte a 
l’escola bressol, que es realitzaran 
amb el personal educador i amb 
les famílies.

Aquest mes de gener s’ha posat 
en marxa la primera fase amb les 
sessions de diagnosi a l’escola 
bressol.

En una segona fase es faran ses-
sions de formació amb una meto-
dologia participativa i horitzontal 
amb l’observació i la pràctica re-
flexiva com a eines principals. Les 
jornades comunitàries compliran 
un triple objectiu: per una banda, 

donar a conèixer el que s’està fent 
al municipi en l’àmbit de l’educació, 
per l’altra sensibilitzar en aques-
tes qüestions a la ciutadania de 
Sant Pol de Mar i, per últim, moti-
var a la població a participar de les 
accions coeducadores al municipi 
de manera activa.

El projecte el desenvolupa l’enti-
tat Coeducacció, una Cooperativa 
de Treball Associat, sense ànim de 
lucre i d’iniciativa social, que tre-
balla per a la incorporació d’una 
perspectiva de gènere i feminista 
a l’educació.

L’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar vol seguir incorporant la 
perspectiva de gènere a l’àm-

bit educatiu. Si bé en els darrers 
anys ja s’han realitzat activitats i 
tallers als centres educatius del 
municipi en aquesta línia que con-
tribueixen a l’objectiu d’estendre 
els valors d’equitat i prevenir el 
masclisme entre els infants i joves, 
es tracta d’accions que tenen una 
repercussió molt puntual.

És per això que des de la Regidoria 
d’Equitat s’ha proposat realitzar 
un pla d’acció que inclogui totes 

L’objectiu és construir una societat lliure de violències i el consistori aposta per fer-ho des de l’àmbit de l’edu-
cació amb la implicació dels tres centres de la vila i de la ciutadania.

> El govern sotmet a debat el futur 
Reglament de Participació Ciutadana > L’equip de govern torna a retre comptes 

amb una nova audiència pública

El govern municipal de Sant Pol ha organitzat una nova 
audiència pública de cara al pròxim 18 de febrer per 
retre comptes amb la ciutadania de la feina feta des 

del juny del 2020.
Es tracta d’una audiència pública que el govern voldria 
haver portat a terme el passat mes de desembre, però 
que s’ha hagut de posposar fins aquest febrer, per no in-
tercedir en la celebració de les eleccions al Parlament de 
Catalunya i les restriccions que el període electoral com-
porten en la difusió de l’acció dels governs.
La sessió serà telemàtica i es podrà seguir en directe a 
través dels perfils que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
té a Youtube, Facebook i Instagram. Mitjançant aquesta, 
els regidors de govern donaran a conèixer els projectes 

> Adhesió de Sant 
Pol a ‘Reempresa’

L’Ajuntament de Sant Pol s’ha adherit 
al projecte ‘Reempresa’, que ve a ser 
un mercat de compravenda de petites 

i mitjanes empreses de Catalunya. És un 
nou model d’emprenedoria i de creixement 
empresarial per mantenir actives empre-
ses sense relleu generacional o bé per fer-
les créixer sense haver de passar per la 
fase de creació i posada en marxa.
En el que portem d’any ja s’han organitzat 
dues activitats telemàtiques.

L’Ajuntament té a punt l’esborrany del nou Reglament de Participació Ciuta-
dana, document que recull les noves eines de participació entre els vilatans 
i l’administració pública local, així com el mode de funcionament d’aquestes.

L’esborrany del reglament està publicat en fase d’exposició pública perquè, les 
persones que ho desitgin, puguin formular les al·legacions que considerin fins 
al 20 de febrer, mitjançant el formulari que trobaran al web municipal.
Tanmateix, l’equip de govern ha preparat una sèrie de debats amb la ciutadania 
perquè es puguin fer aportacions i respondre a possibles dubtes sobre el funci-
onament del nou Reglament de Participació Ciutadana.
Els debats seran telemàtics i tindran lloc els dies 20 i 21 de febrer, a les 10 h, 
i els dies 27 i 28 de febrer, a les 17 h. Us hi podeu inscriure també des del web 
municipal. 
Paral·lelament el govern també es reunirà amb les entitats i amb els grups municipals de la vila. L’objectiu és 
consensuar al màxim aquest document que marcarà les polítiques de participació ciutadana de la vila per als 
pròxims anys.


