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> Sant Pol duplica els Kg de roba recollida amb els
contenidors de ‘Roba Amiga’
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l pressupost municipal per al
present any ve molt marcat
per la situació de pandèmia
fins al punt que, per primer cop, es
contempla una davallada dels ingressos municipals.
Malgrat això, en cap cas s’incrementa la pressió fiscal.
Tot plegat comporta que l’Ajuntament faci la previsió d’ingressar
133 mil euros menys que al 2020,
així com una reducció de 300 mil
euros en el capítol de despesa corrent. Així, el pressupost municipal
de Sant Pol serà de 12.918.473,52
euros.
Però, sens dubte, les finances municipals d’enguany vindran marcades per la derogació de les normes

estatals d’estabilitat pressupostària,
de manera que en aquest 2021 els
ajuntaments tindran llibertat per mobilitzar tot l’estalvi acumulat en els
darrers anys.
Aquesta notable novetat permetrà a
l’Ajuntament de Sant Pol disposar de
3 milions d’euros per realitzar despeses extraordinàries.
La més important d’elles serà la
construcció del nou institut, amb un
cost de 3,4 milions d’euros, ja prevista en l’apartat d’inversions pel 2021.
En aquest sentit, es preveu gastar un
total de 4,8 milions d’euros en inversions a la vila de cara a aquest any.
Una altra de les novetats que contempla el pressupost municipal 2021
és la despesa prevista per executar

Evolució inversió municipal

4,8

(en milions d’euros)

les propostes guanyadores de la primera edició del Pressupost Participatiu, portat a terme durant el passat
2020.
La partida destinada als Serveis Socials i assistencials també creix enguany en previsió de poder seguir
fent front a les situacions de necessitat personal i familiars derivades de
la crisi provocada per la Covid-19.
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’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Unió d’Establiments i Serveis es
mostren satisfets de la bona resposta obtinguda amb la campanya
‘Per Nadal, compra al comerç local’, que es va portar a terme entre
el 12 i el 30 de desembre per seguir fidelitzant les compres als comerços
de la vila.
En aquesta ocasió, la clientela que fes compres per valor de més de 5
euros a qualsevol dels establiments adherits rebia una butlleta “rasca i
guanya”.
En cas de resultar premiada, es podia bescanviar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Pol per un pack de dues bosses reutilitzables per anar a comprar la fruita i la verdura.
A més, totes les butlletes -tant si havien estat premiades com si no- van
entrar en el sorteig d’unes paneres de Nadal confeccionades amb productes aportats pels establiments de la Unió d’Establiments i Serveis.
El sorteig es va celebrar el 31 de desembre i les persones guanyadores
van ser Jordi Cáceres (panera La Selva), Alfonso Montenegro (panera
Sauleda) i Martí Castillo (panera Ca la Teresa).
Des de l’Ajuntament ja s’ha contactat amb les persones guanyadores per
fer-los arribar el seu premi.

@ajsantpol

El nou pressupost de Sant Pol de Mar és de 12,9 milions d’euros i es va aprovar inicialment en el Ple municipal del 22
de desembre. En destaca la inversió prevista, la més alta fins a la data, de 4,8 milions d’euros.
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> Èxit de la campanya de Nadal per promoure el comerç
de la vila
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L’Ajuntament aprova el pressupost
municipal del 2021
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’Ajuntament de Sant Pol de Mar vol fer arribar el
més sincer agraïment a totes les persones que van
col·laborar en la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal, amb els punts de recollida que es van posar al camp de futbol, la Biblioteca i Ca l’Arturo.
Gràcies a la seva solidaritat, els Serveis Socials municipals les han pogut repartir entre les famílies més necessitades de la vila i fer que cap infant de la vila es quedés
sense celebrar els Reis.

/ajsantpol
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> La campanya de recollida de joguines fa arribar la
il·lusió del Nadal a les llars més necessitades
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Sant Pol de Mar va duplicar en el darrer terç de l’any els kilos de roba recollida mitjançant els contenidors de ‘Roba Amiga’, que hi ha repartits per diferents punts de la
vila, passant de 2 tones recollides en el darrer quadrimestre del 2019 a 4,4 tones en el
mateix període del 2020.
Les ubicacions actuals són la plaça Anselm Clavé, l’aparcament de l’escola Sant Pau,
el carrer Entitats, i l’aparcament de sorra dels Garrofers.
Recordem que els contenidors de ‘Roba Amiga’ estan gestionats per l’empresa d’inserció pel tractament del residus tèxtils Solidança, la mateixa que ofereix el servei de
Reparatruck a la nostra vila. El projecte ‘Roba Amiga’ permet crear llocs de treball
per a persones en risc d’exclusió social. El recorregut de la roba usada dels contenidors passa per un procés de triatge per classificar la roba segons si es pot destinar a
la venta al detall, o bé exportar-la, o bé reciclar-la.
Des de l’Ajuntament es recorda la importància d’una bona gestió del tractament del
residu tèxtil, ja que permet donar-li una nova utilitat a persones i col·lectius necessitats.
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> Se suspèn Sant Pau
2021 pel Covid-19
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es restriccions per fer front a la nova onada de la
pandèmia i les males dades epidemiològiques, obliguen enguany a cancel·lar la celebració de la fira i
els actes de Sant Pau 2021.
Malgrat que l’Ajuntament tenia tot el programa d’actes tancat, les directrius del PROCICAT són molt
clares al respecte, i ben a pesar nostre, hem hagut de
prendre aquesta dura decisió.
Les activitats es reprogramaran de cara a la primavera o bé per la festa major de Sant Jaume.

> Iniciem ronda de
visites a les empreses
del polígon industrial
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’Ajuntament ha iniciat aquest gener una sèrie de visites a les diferents empreses amb seu al polígon
industrial de Sant Pol de Mar.
L’objectiu d’aquestes visites setmanals a càrrec de l’alcalde i de la regidora de Promoció Econòmica és conèixer la situació de les empreses de Sant Pol -sobretot
arran del Covid19-, copsar les opinions sobre la seva
activitat, i oferir l’ajut del consistori en tot allò que es
pugui realitzar des de l’administració municipal per seguir impulsant la indústria i l’ocupació a la nostra vila.

> Els infants de Sant Pol gaudeixen dels Reis
amb un campament reial al Parc de Can Villar

A

L’acció s’emmarca en la campanya que l’Ajuntament ha iniciat en els darrers mesos per promoure la reducció dels
residus que generem com a societat.
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> L’Ajuntament es dota
d’un nou agent cívic
s tracta d’un pla d’ocupació
temporal de 9 mesos que finalitzarà el 31 d’agost, realitzat
a través d’una línia subvencionada
pel Consell Comarcal del Maresme. Té com a funcions principals
informar i vetllar pel compliment
de les mesures anti-Covid19, així
com fer reforç a campanyes d’informació al ciutadà en matèria de
medi ambient.

> Repartim els primers distintius de comerç
verd als establiments de Sant Pol

quest any, a causa de la pandèmia del coronavirus i de les
restriccions decretades per la Generalitat, la tradicional
cavalcada de Reis es va haver d’adaptar a les mesures sanitàries vigents.
És per això que es va substituir la cavalcada del 5 de gener per un
campament reial al Parc de Can Villar amb aforament controlat i
amb assistència mitjançant reserva prèvia. Entre les 5 i les 9 del
vespre, més d’un miler de persones van accedir al recinte i van poder saludar Ses Majestats.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració de tots els voluntaris i de la
Comissió de Reis per seguir fent realitat aquest dia tan especial
per a tots els infants.

a Regidoria de Medi Ambient va lliurar a finals de desembre els distintius que identifiquen els primers establiments
comercials de la vila que ja formen part del circuit Comerç
Verd i que recentment es van visitar en el transcurs d’una ruta
organitzada per conèixer els establiments de Sant Pol que promouen el residu zero.
Es tracta d’establiments de la vila (Queviures Llobet, restaurant La República de Golinons, Foto Video Sauleda, D’Alicat,
Herbes -dietètica i nutrició-, i Queviures Conxita) que ofereixen
productes de proximitat, així com la possibilitat de compra a
granel, o que practiquen la reutilització i la recerca del residu
zero.
Amb aquest distintiu, tothom podrà identificar els comerços de
Sant Pol compromesos amb els valors del residu zero i apareixeran a la xarxa de ‘Comerç Verd’, consultable a Internet.
En cas que hi hagi més establiments de Sant Pol vulguin adherir-se a la campanya, aquests ho poden sol·licitar posant-se
en contacte amb la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar.

> L’Ajuntament recupera la
gestió de la deixalleria

D

es de l’1 de gener
l’Ajuntament
ha
recuperat la gestió
que des del 2008 s’havia delegat a l’empresa
mixta Resmar, del Consell Comarcal. Al Ple de
gener es portarà a aprovació el nou reglament
d’ús de la deixalleria i el
conveni de delegació de
competències per la gestió de l’Ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta.
Properament s’informarà de les millores que
l’Ajuntament de Sant Pol
té previst realitzar a les
instal·lacions per millorar el control dels particulars i industrials que
podran accedir dels dos
ajuntaments, així com la
gestió i recuperació dels
residus.

El govern de Sant Pol vol
aconseguir que la deixalleria es transformi en
un centre de recuperació
de residus i no només un
centre de transvassament de deixalles.
La gestió directa de la
deixalleria suposarà un
estalvi pels dos ajuntaments
d’aproximadament 50.000€.

> Reposició de l’arbrat a l’entorn
de la riera
A principis de gener es van replantar els arbres que havien
caigut com a conseqüència dels efectes dels temporals del
darrer any.
És el cas dels tres plataners que s’han reposat al lateral de
la riera, així com dels 17 exemplars de l’espècie liquidàmbar styraciflua que s’han plantat al lateral de l’escullera
del vial del pavelló en substitució dels arbres que es va endur el temporal Glòria.
Precisament el Ple del 22 de desembre va aprovar una nova
ordenança de protecció de l’arbrat de la vila que regula la
intervenció de l’administració pública en la preservació de
l’arbrat situat tant en sòl públic com privat.

