
> Gran èxit de 
la campanya 
de recollida de 
joguines 

Des de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, i en es·
pecial des de la Regidoria 
de Serveis Socials, volem 
fer arribar el nostre més 
sincer agraïment a totes 
les persones que han col·
laborat en la campanya de 
recollida de joguines.
Des del consistori ens 
hem quedat gratament 
sospresos de la gran res·
posta rebuda per part de 
la ciutadania. El vostre 
gest ha contribuït a fer 
arribar molts somriures 
i il·lusions als infants que 
més ho necessiten!

Sant Pol t’informa

> Sant Pol tindrà un Institut-Escola
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> Arriba la Festa 
Major d’hivern de 
Sant Pau
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Un institut escola que englo·
bi l’ensenyament obligatori i 
postobligatori entre els 3 i els 

18 anys per als infants de la vila. 
 Aquesta és l’aposta que el 
Departament d’Educació i l’Ajunta·
ment de Sant Pol de Mar faran per 
desencallar la construcció del futur 
institut de la vila i evitar que els es·
tudiants de secundària hagin de se·
guir utilitzant durant 8 anys més els 
mòduls provisionals actuals.
 Posar fil a l’agulla a la si·
tuació de la construcció de l’edifici 
per a l’institut de Sant Pol ha estat 
una les grans prioritats de l’equip de 
govern. Des de la seva formació el 
passat mes de juny, els responsables 
polítics van mantenir diverses reuni·
ons amb els Departaments d’Urba·
nisme i d’Educació de la Generalitat 
i es va posar de manifest que l’opció 
que havia estat treballant l’anterior 
govern es trobava en fase enca·
ra molt inicial i que, de seguir amb 
el mateix projecte, la construcció 

de l’institut no seria 
una realitat en aquest 
mandat.
 L’aposta per 
l’institut escola supo·
sa poder executar el 
projecte en un temps 
molt inferior i amb 
molts menys tràmits 
burocràtics, ja que 
l’Ajuntament podrà 
executar les obres 
necessàries sense ha·
ver de fer cessions de 
terrenys i sense haver 
d’esperar a la consig·
nació pressupostària per part de la Ge·
neralitat. 
En aquets sentit, està previst que el 
consistori executi el projecte i que la 
Generalitat retorni el cost de la inver·
sió pràcticament en la seva totalitat 
mitjançant la signatura d’un conveni en·
tre ambdues administracions.
 El pròxim estiu ja es construirà 
un primer annex a l’escola Sant Pau que 

permetrà eliminar els mòduls provisi·
onals que utilitzen ara els alumnes de 
batxillerat.
 El projecte es completarà amb 
la construcció d’un nou edifici al solar 
municipal que llinda amb l’escola, al 
costat del camp de futbol i que servirà 
per donar cabuda a tot l’alumnat de se·
cundària. L’objectiu és que el nou equi·
pament pugui entrar en funcionament 
en el curs 2022·2023.

L’equip de govern va donar a conèixer a la ciutadania les negociacions amb el Departament d’Educació i els detalls del 
projecte en el transcurs de l’adiència pública celebrada el passat 13 de desembre. 

> Divendres 24 de gener

Concert de cobla de St 
Pau amb la Cobla Saba-
dell 
21.00 h Centre Cultural

Nit de rumba amb 

Batalla & Resiste + DJ
A partir de les 23.00 h, a 
l’envelat del Parc del Litoral

> Dissabte 25 de gener

Durant tot el dia 
Fira de Sant Pau
Als carrers Nou i Tobella

Missa solemne de Sant 
Pau
11.00 h, ermita de Sant Pau

Cercavila de gegants
12.00 h, de la plaça de Sant 
Pau a la plaça Torrent Ar-
rosser

Ballada de sarnades 
amb la Cobla Ciutat de 
Girona  
12.00 h, plaça Torrent Ar-
rosser

En acabat de la cercavila, 
Ball de l’almorratxa i 
vermut popular
Plaça Torrent Arrosser

Correfoc infantil amb La 
Infernal de la Vallalta
18.00 h, de la plaça de l’Ajun-
tament fins al Parc del Litoral

Escudellada popular a 
càrrec de càtering Sau-
leda
Preu tiquet: 16€ (places limi-
tades). Venda a Ca l’Arturo.
21.00 h, envelat del Parc del 
Litoral

Ball amb l’orquestra 
Parfills
23.00 h, envelat del Parc del 
Litoral

> Diumenge 26 de gener

XXXVI Marxa de Sant 
Pau
Inscripcions a Joguines Pera 
(c. Nou, 50) fins al 25 de 
gener al migdia.
8.00 h, plaça de l’Hotel

Ballada solidària de 
country a benefici de 
l’AECC (Catalunya Contra el 
Càncer)
Preu: aportació voluntària de 
5€ a l’entrada
11.30 h, envelat del Parc del 
Litoral
Organitza: Far West Alt Maresme 
Country

Espectacle d’animació 
infantil:
El batibull de Festa 
Major
A càrrec de ‘De Parranda’
17.00 h, envelat del Parc del 
Litoral

> Dissabte 1 de febrer

Molla en banda:
Trobada de bandes amb 
la Big Band Valona i ban-
des convidades
Cercavila, vermut a la Punta, 
sopar popular i ball.
Més informació i horaris al pro-
grama específic.

> La cursa de Sant Esteve reuneix més de 100 atletes

Un total de 107 persones van participar a la tradicional cursa de Sant Esteve de Sant Pol 
de Mar, celebrada el passat 26 de desembre pels carrers de la vila. Al web municipal podeu 
consultar els resultats de tots els participants, així com algunes imatges de la cursa. A 
continuació en reproduïm algunes d’elles.



L’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
ha portat a terme al 2019 una sè·
rie d’actuacions en habitatges de 

gent gran en el marc d’un programa 
per facilitar el seu accés a la higiene 
corporal.
Es tracta d’un programa impulsat per 
la Regidoria de Serveis Socials i que 
ha estat finançat amb el Catàleg de 
Serveis de la Diputació de Barcelona. 
Gràcies a aquest, l’Ajuntament ha fet 
tres actuacions en matèria d’arranja·
ment d’habitatges que han consistit 
en canviar la banyera per un plat de 

L’equip de govern de Sant Pol de Mar va celebrar el passat 13 de desembre per primera vegada a la vila una audiència 
pública per retre comptes amb la ciutadania en relació a la gestió duta a terme en el primer mig any de mandat. Les re·
gidores i regidors de govern van explicar a tots els ciutadans que es van acostar a la sala Ainaud de Lasarte la feina feta 

des del juny del 2019 i els projectes que es volen executar i en base a les competències que tenen delegades.
El tema que va aixecar més interès entre el públic assistent va ser la construcció del futur institut de Sant Pol, atès que 
el govern va donar a conèixer públicament l’aposta per construir un institut·escola que englobi l’ensenyament obligatori i 
post·obligatori de tots els infants de la vila entre els 3 i els 18 anys. Un interès que va quedar palès en el torn de preguntes 
del públic, el qual va quedar monopolitzat per aquest gran projecte per Sant Pol.
L’equip de govern va fer una valoració molt positiva de l’audiència pública i vol repetir l’experiència tantes vegades com 
siguin necesseràries en aquest mandat per donar totes les explicacions que requereixi la ciutadania i fer gala de la transpa·
rència municipal, de la qual en vol fer un tret distintiu. 

> Arranjament dels banys de la gent gran per 
facilitar el seu accés a la higiene personal

dutxa i col·locar·hi agafadors i cadires 
adaptades. D’aquesta manera, les per·
sones poden accedir a la zona de bany 
minimitzant el risc de caiguda o lesions.
El cost de les actuacions ha estat de 
1.200 euros i s’han realitzat en llars de 
persones grans usuàries dels Serveis 
Socials en base als requisits avaluats 
per la treballadora social. Des de Ser·
veis Socials es preveu poder repetir el 
programa aquest 2020. 
En aquestes imatges es mostra l’abans i 
el després en un dels tres habitatges en 
què s’ha actuat.
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> El pressupost municipal del 2020 
destinarà 1,3 milions d’euros a inversions

> El govern fa gala de la transparència 
municipal amb la primera audiència pública

El Ple municipal celebrat el pas·
sat 9 de gener va aprovar inici·
alment el pressupost municipal 

del 2020 amb els vots favorables 
d’ERC i la CUP, i amb les abstencions 
de JxCat, Junts per Sant Pol i el PSC. 
El regidor d’Hisenda, Albert Font, va 
explicar que el pressupost del 2020 
no permet desplegar la voluntat 
del govern actual perquè aquest no 
té llibertat de fer ús dels recursos 
municipals en base al compliment 
del Pla d’Estabilitat al qual  l’Ajun·
tament està  subjecte i que  limita 
la despesa corrent i les inversions a 
realitzar.
Així, el pressupost municipal de Sant 
Pol de Mar per aquest any serà de 
9.689.844,53 euros, una xifra que 
resulta ser un 5,37% inferior a la del 
2019.
Pel que fa als ingressos directes, 
aquests pugen un 1,6% i experimen·
ten un creixement vegetatiu pels 
nous cadastres i IBI. En les taxes 
i impostos públics hi ha un creixe·

ment del 10,78%, mentre que la despesa 
corrent baixa un 3,5%. Els ingressos pa·
trimonials augmenten un 4,5% per les 
plusvàlues. En global, es produeix una 
variació de +2,1% en l’apartat d’ingres·
sos.
Quant a les despeses, les de perso·
nal augmenten un 3% pel compliment 
del conveni i dels canvis en la legisla·
ció, mentre que les despeses corrents 
s’apugen un 7,3% en previsió d’una pos·

sible actuació subsidiària del consistori 
en l’enderroc de la nau de l’Amargant. 
Tot plegat fa que l’apartat de despeses 
augmenti un 4,5% en conjunt.
Pel que fa al capítol d’inversions pel 
2020, el govern municipal preveu des·
tinar·hi fins a 1,3 milions d’euros, essent 
la més destacada els 600 mil euros 
que es destinaran per als primers tre·
balls  previstos per a la construcció del 
futur institut·escola.

El govern presenta uns comptes municipals molt continguts en base al compliment del Pla d’Estabilitat vigent i es 
redueixen un 5,37% en termes absoluts.
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