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> El Nadal a Sant Pol de Mar

Deixem enrera les festes de Nadal amb 
els infants com a protagonistes del 
gruix de les activitats organitzades. 

Us brindem algunes imatges corresponents 
a la il·luminació nadalenca dels carrers de la 
vila, els actes de La Marató, el Tió popular, la 
recollida de joguines, el lliurament de cartes 
amb el patge, el Concert de Reis i la cavalca-
da de Ses Majestats els Reis de l’Orient.
Malauradament, el Parc de Nadal es va ha-
ver de suspendre per evitar situacions de risc en un espai tancat com és el pavelló, i el concert de Reis a l’es-
glésia parroquial es va fer amb aforament limitat i reserva prèvia d’entrada.

Completem totes les propostes guanyadores 
del Pressupost Participatiu 2020

Des de principis del mes de desembre, els infants -i 
no tan infants de la vila- gaudeixen del nou Pump 
Track que s’ha instal·lat al capdavall del Parc de 

Can Villar. Es tracta d’una pista tècnica per a bicis, pa-
tinets o skates, la construcció de la qual, amb salts i 
peralts, permet fer voltes al circuit sense pedalar mit-
jançant una tècnica que aprofita la inèrcia del cos bom-
bejant-lo amunt i avall.
D’altra banda, si sou d’aquelles persones que us agrada 
caminar i fer rutes de senderisme, ja haureu notat que 
des de finals de desembre hi ha disponible una nova se-
nyalització tant dins del poble com a l’entorn més natu-
ral de la vila que marca el recorregut per poder fer la 
Ruta delsTurons i la Ruta de Les Torretes, que tenen el 
seu inici al casc urbà i s’enfilen en direcció a Sant Cebrià 
i Calella, respectivament.
Es tracta de circuits circulars senyalitzats amb fites i 
banderoles, i amb dues cartelleres informatives col·lo-

cades a la Plaça de l’Estació i al Parc de Can Villar, les 
quals mostren el dos circuits complerts i les seves possi-
bles variants, així com la longitud, el desnivell acumulat, 
el grau de dificultat i les característiques principals de ca-
dascuna de les rutes.
La darrera acció que s’està a punt de completatar és la ins-
tal·lació d’un rocòdrom d’iniciació en un dels laterals de la 
pista poliesportiva.
D’aquesta manera totes les propostes guanyadores del 
Pressupost Participatiu 2020 han vist la llum. Recordem 
que, a banda de les tres ja esmentades, van resultar gua-
nyadores l’amplicació de l’skate park, habilitar conteni-
dors de recollida d’oli, instal·lar pedals d’apertura als con-
tenidors de brossa, i nou mobiliari calistènic al Parc de Can 
Villar. 
Pel que fa a l’escola de música i dansa, s’ha fet l’estudi de 
viabilitat i ara caldrà seguir amb els tràmits per a la seva 
creació.

En els darrers dies s’han acabat d’executar les darreres accions que restaven pendents fruit del primer Pres-
supost Participatiu celebrat a la vila.
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E n la darrera sessió plenària de l’any, celebrada el passat 23 de desembre, es va aprovar la supressió dels estacio-
naments regulats de zona taronja de la plaça vila, situats als carrers Verge de la Mercè, Herois Fragata Numància 
(fins Verge de la Mercè), Plaça Anselm Clavé, Passatge de les escales, La Sènia, Doctor Riera Vaquer, Maria Pi, 

Verge de Montserrat (fins número 30-34) i a la carretera Nacional II (números 13, 15, 17 i 19). 
La decisió s’ha pres en base a un estudi de l’any 
2017 i al fet que en el moment de l’aplicació no 
es va tenir en consideració el nombre d’estaci-
onaments privats de la zona afectada. 
El regidor de Seguretat i Mobilitat, David 
Hernández, va explicar que hi ha 140 places 
d’estacionament públiques i 380 estaciona-
ments privats, així com que aquest 2021 s’ha-
vien lliurat 588 adhesius de zona taronja, dels 
quals 485 per a residents. 
En base a aquestes dades, es constataria 
que no hi ha una manca excessiva d’estacio-
naments (hi ha 0,93 cotxes de residents per 
aparcament i 1,13 comptant no residents) en 
aquesta zona de Sant Pol, motiu pel qual el go-
vern ha procedit a suprimir aquesta tipologia 
d’estacionaments.

> Comunicat sobre la sentència que 
anul·la l’adjudicació del servei de gestió 
de Ràdio Sant Pol

Arran d’una sentència judicial, 
l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar s’ha vist obligat a finalit-

zar el contracte del servei de pro-
ducció de contingut radiofònic per a 
Ràdio Sant Pol.
El jutjat estima, així, una denúncia 
que l’Associació Catalana de Ràdio 
va interposar contra diversos con-
sistoris per considerar que s’ha ad-
judicat íntegrament la gestió de les 
emissores municipals de titularitat 
pública a empreses privades, con-
travenint la legislació audiovisual de 
Catalunya segons la qual les emis-
sores locals han de ser gestionades 
de forma directa pels ens públics.
 Des de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar es va argumentar que és el con-
sistori qui marca les línies de gestió 
de l’emissora i que no s’havia cedit 

la gestió íntegra del servei, sinó que 
s’havia contractat el suport i la col-
laboració d’una entitat privada per 
falta de recursos humans propis per 
tal de mantenir activa la graella de 
Ràdio Sant Pol.
El jutjat, però, va desestimar els ar-
guments de l’Ajuntament, així com 
el posterior recurs interposat, i ha 
fallat a favor dels demandants.
Davant d’aquesta situació, Ràdio 
Sant Pol es queda, per ara, sense re-
cursos humans per poder mantenir 
l’actual programació i es veu obliga-
da a aturar temporalment l’emissió 
dels programes dels seus col·labo-
radors a finals d’aquest mes de de-
sembre.
En aquest sentit, l’Alcalde de Sant 
Pol de Mar ha posat al corrent de la 
situació a totes les persones col·la-

boradores de l’emissora, així com 
als grups de l’oposició, i ha expres-
sat la seva voluntat de cercar una 
nova fórmula que permeti repren-
dre la seva programació habitual 
el més aviat possible.
La sentència suposa un nou revés, 
juntament amb l’impacte que va 
suposar la pandèmia del 2020, al 
projecte del govern municipal de 
potenciar en el present mandat el 
paper de Ràdio Sant Pol en la vida 
associativa i cultural de la vila.

E l 15 de desembre va tenir lloc a l’Ajun-
tament el sorteig per escollir les per-
sones a títol individual que formaran 

part dels quatre primers Consells Sectori-
als, dedicats a Medi Ambient, Cultura, Equi-
tat i Seguretat.
Els consells sectorials tenen com a ob-
jectiu facilitar la participació ciutadana 
en el seu àmbit, contribuir a la deliberació 
democràtica i fer un seguiment de l’acció 
de govern, així com assessorar-lo, infor-
mar i canalitzar les iniciatives i inquietuds 
ciutadanes en referència a cada temàtica 
del Consell, i altres competències segons 
l’apartat 1 de l’article 22 del Reglament de 
Participació Popular.
Durant el present 2022 es constituiran i 
començaran a funcionar aquests quatre 
primers Consells Sectorials. 
Les entitats que ho vulguin poden desig-
nar-hi representants enviant un correu a 
participacio@santpol.cat

> Escollides les 
persones pels 
Consells Sectorials

> El Ple aprova suprimir els estacionaments 
regulats de “zona taronja”

> Estrenem un nou sistema de control d’accés 
a la Deixalleria de la Vallalta

La deixalleria municipal va posar en marxa a mitjans de 
desembre un nou sistema de control d’accés a l’equi-
pament per a les persones que en són usuàries.

A partir d’ara, les persones que en facin ús a títol parti-
cular, hauran de sol·licitar el seu carnet virtual, ja sigui 
presencialment a la mateixa deixalleria, o bé mitjançant 
un formulari que trobareu al web municipal.
Per fer-ho, caldrà proporcionar l’adreça de residència, ja 
que es tramitarà un sol carnet per unitat familiar. També 
s’haurà de facilitar una adreça de correu electrònic a la 
qual s’enviarà el carnet virtual.
A banda del carnet virtual, les persones usuàries de la 
deixalleria disposaran d’accés a un portal web específic 
des del qual podran portar un control i registre de cada 
cop que es faci ús de les instal·lacions.
A més, des de l’Ajuntament s’ha mantingut una reunió 
amb els industrials i les empreses tant de Sant Pol de Mar 
com de Sant Cebrià de Vallalta per donar-los a conèixer 
el nou mecanisme per a dipositar-hi residus, així com les 
condicions d’ús del servei que es recullen en el Regla-
ment aprovat aquest 2021. 
El pagament dels preus públics per a les indústries i co-
merços, assimilables a domèstics, es començaran a apli-
car a partir d’aquest mes de gener de 2022.

> La Policia interposa 80 
denúncies per incompliment 
de l’Ordenança de Civisme

La Policia Local va interposar una vuitantena de denúncies entre 
el gener i el novembre del 2021 per l’incompliment d’algun dels 
articles que contempla l’actual Ordenança de Civisme de Sant 

Pol de Mar.
Així, de les dades facilitades pel cos policial es desprén que gran 
part de les denúncies van ser per consum de begudes alcohòliques 
a la via pública (28 denúncies) i per consum i/o tinença de drogues 
(24). Destaquen, també, les 19 denúncies interposades per la manca 
de tracte respectuós cap als agents.
Altres comportaments que han merescut una intervenció policial 
que ha acabat en denúncia han estat la relaització de grafits a la 
via pública, orinar en 
espais públics, molès-
ties per estendre roba 
mullada o regar plan-
tes a l’exterior dels 
edificis, vandalisme 
contra el mobiliari 
urbà, negar-se a inden-
tificar-se davant dels 
agents de l’autoritat 
o proporcionar dades 
falses.

Per accedir a l’equipament caldrà mostrar un carnet virtual que es pot sol·licitar tant des del web municipal com a la 
mateixa deixalleria i s’expedirà un únic carnet per unitat familiar.


