Sant Pol t’informa

> Sant Pol es prepara per gaudir d’una festa major de Sant
Jaume adaptada a la nova situació post-coronavirus
Una de les novetats d’enguany és la creació d’una web específica de la Festa Major que substitueix el tradicional programa en paper, del qual es prescindeix en aquesta edició.

D

el 21 al 26 de juliol, Sant Pol
celebrarà la seva Festa Major
d’estiu. Enguany, els actes de
Sant Jaume s’han hagut de reformular per adaptar-nos a la nova normalitat sorgida arran de la crisi sanitària del Covid-19. Això vol dir que
els actes s’han programat pensant
en evitar possibles aglomeracions
de persones.
Per complir amb les recomanacions
sanitàries, enguany no hi haurà, per
exemple, l’envelat ni balls amb orquestres, àpats populars, correfocs,
cercavila de gegants, fires al carrer,
campionat d’escacs, o el tradicional
pregó a la plaça de la Vila. Aquest
darrer acte, però, sí que es farà en
un format alternatiu i telemàtic.
Pel que fa als actes programats,
consistiran en un seguit d’actuacions que es faran en dos escenaris:
un d’ells situat al parc del Litoral i
l’altre a la plaça de La Punta.
Cada dia hi haurà un espectacle fa-

miliar al
parc del
Litoral i
un concert per
públic
adult a
La Punta.
Un altre
dels grans canvis és que per assistir
als espectacles s’haura de fer una reserva anticipada de l’entrada, ja que
el seu aforament serà limitat per tal
de donar compliment a les recomanacions de les autoritats sanitàries
en les distàncies de seguretat. Els
espectacles seran tots amb el públic
assegut en cadires.
Pel que fa a les actuacions de nit de
La Punta es podràn veure també en
streaming (projecció d’imatge i so en
directe)des de l’escenari del parc del
Litoral.
Tots els detalls sobre el programa

> Oberta la convocatòria
per ajuts socials a
l’escolarització i per beques
menjador

I

nformem a la ciutadania que durant tot l’any es
pot sol·licitar els ajuts socials en matèria d’escolarització que ofereixen els Serveis Socials
municipals. Es tracta de quatre tipus d’ajudes:
- Per a l’escolarització a l’educació infantil dels 0
als 3 anys.
- Per a l’adquisició de material escolar i llibres.
- Per al menjador escolar complementàries a la
convocatòria de beques del sistema educatiu.
- Per a activitats extraescolars, socioeducatives i
de lleure durant el curs escolar i vacances.
D’altra banda, també s’ha obert el període per sol·
licitar les beques menjador per al curs 2020-2021
que convoca el Consell Comarcal del Maresme.
En aquest cas, es pot sol·licitar fins al 10 d’agost.
Tota la informació, així com els requisits i documentació necessària per tramitar les dues convocatòries d’ajuts estan disponibles a la pàgina web
de l’Ajuntament de Sant Pol.
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> La transparència del web municipal,
reconeguda amb el segell ‘Infoparticipa’
L’Ajuntament ha obtingut aquest distintiu que acredita la transparència i l’accés a la informació pública de les
administracions catalanes. Sant Pol de Mar aconsegueix el segell de l’edició del 2019 passant d’una puntuació del
51,8% al 87,5%.

de Festa Major i la reserva de les localitats es faran a partir d’una nova
pàgina web (www.fmsantpol.cat), en
la qual també hi haurà altres continguts virtuals que complementaran el
programa d’actuacions.
També es reconverteix la Fira d’Art,
que serà una fira d’il·lustració que es
farà en els aparadors de diversos comerços del poble.
I hi haurà castell de focs, però recomanem que el públic el vegi des de
casa seva (terrats i balcons) o des del
carrer, per evitar aglomeracions a les
platges .

> Més places d’estacionament
gratuït a la vila

L

’Ajuntament ha habilitat
des d’aquest passat mes
de juny tot el lateral de
la baixada del cementiri com
a zona d’estacionament gratuït amb cabuda per a una
quinzena de vehicles, aproximadament.
D’aquesta manera, Sant Pol
guanya noves places d’estacionament lliure fruit de la
reordenació del trànsit a la
zona de Can Balmanya i del
turó de la Marina.

> Dies de tancament en el servei
de pediatria del CAP de Sant Pol
El centre de salut de Sant Pol de Mar informa que el servei de
pediatria romandrà tancat els dies 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 i 20
d’agost; 7 i 8 de setembre per motius organitzatius. El servei
es centralitzarà al CAP de Canet en horari de matí i tarda.
Pel que fa a l’horari de persones adultes, aquest és de dilluns
a divendres, de 8 a 14 h, fins a finals de setembre. A partir
d’aquesta data, s’anirà obrint progressivament a les tardes.
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E

l segell Infoparticipa és una
iniciativa impulsada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). Es tracta d’un
organisme independent que avalua la qualitat i la transparència de
la informació pública, ja sigui dels
ajuntaments, consells comarcals,
consorcis i empreses públiques.
En el cas dels ajuntaments, s’avalua fins a 48 indicadors diferents en
base a la informació disponible sobre els representants polítics, com
es gestionen els recursos col·lectius, com es gestionen els recursos
econòmics, quina informació es proporciona sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius i quines
eines s’ofereixen per a la participació ciutadana.
En l’edició del 2020, Sant Pol de
Mar ha aconseguit per primera vegada a la història aquest reconei-

xement. La nostra vila ha assolit fins a
un 87,5% de compliment dels indicadors
d’avaluació, augmentant en més de 30
de punts el resultat de principis del
2019, i és un dels 15 municipis del Maresme que l’ha aconseguit.
El segell Infoparticipa es renova anualment i garanteix la transparència i
l’accés a la informació pública per part
dels ens públics, no només de Catalunya sinó també d’altres comunitats

autònomes de l’Estat que s’han anat
sumant a aquesta iniciativa pionera de
la transparència.
Des de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar seguirem treballant per mantenir
aquest reconeixement i per fer crèixer
encara més el nivell de compliment.
Tota la informació sobre aquesta distinció i el mapa on veure els resultats
estan disponibles al web de l’ens avaluador: www.mapainfoparticipa.com

> El govern municipal fa balanç del
primer semestre del 2020

L

’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, seguint amb el seu compromís de transparència envers
la ciutadania, torna a retre comptes de la feina feta en el darrer mig any. Talment com ja va fer el passat mes
de desembre, els regidors i regidores de govern han fet balanç de la primera meitat de l’any, marcada per dos
fets tant excepcionals com les conseqüències del temporal Glòria i de la pandèmia del coronavirus, els quals han
condicionat en gran mesura la gestió de la vila.
Precisament a causa de les mesures de prevenció que s’han hagut d’implantar per evitar rebrots del Covid-19, la
nova audiència pública s’ha hagut de fer de manera virtual amb el desig de poder-les tornar a fer presencials el
més aviat possible. Si voleu accedir a ella, només cal que us dirigiu al vídeo que hem publicat al canal Youtube de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar: youtube.com/ajsantpol.
Recordem, tanmateix, que el consistori ha posat en marxa recentment un nou web dedicat a la participació i a la
transparència, al qual podeu accedir des de l’adreça governobert.santpol.cat i a través del qual es promou la interacció i el retiment de comptes amb la ciutadania.
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> En marxa els horaris d’estiu en els
aparcaments i restriccions d’accés a la vila
Sant Pol disposa de dues zones d’accés restringit a vehicles, una d’elles al carrer Consulat de Mar i l’altra al carrer
Ferrocarril. A continuació es detallen les condicions d’accés en ambdós casos.

A

partir del 15 de juny i fins al
15 de setembre, com cada
any en el període estival,
es torna a aplicar la zona blava
de pagament per a persones no
residents a Sant Pol als carrers
Pau Simón, La Riera i el Parc del
Litoral, en horari de 9 a 14h i de
16 a 20h de dilluns a diumenge
(festius inclosos).
D’altra banda, a partir del 15 de
juny es reactiven les zones blaves
gratuïtes amb rellotge d’indicació
d’hora d’arribada a tota la població (c. Tobella, Manzanillo, solar
dels Tints, Pujada de Sant Pau, La
Plaça i Abat Deàs) després que
aquesta hagués quedat deshabilitada al conjunt de Sant Pol de
manera extraordinària el passat
mes de març amb motiu de la
situació d’excepcionalitat derivada del confinament pel Covid-19.
Els rellotges horaris es poden
aconseguir de manera gratuïta a

l’OAC de la Policia Local i a l’OAC de
l’Ajuntament.
També del 15 de juny al 15 de setembre es posa en marxa l’horari d’estiu
per a l’accés de vehicles a la zona
restringida dels carrers Consulat de
Mar i Nou. Així, l’accés a aquests carrers del litoral santpolenc romandrà
restringit tots els dies de la setmana,
incloent festius, de 12 a 21h.
Durant la franja restringida, únicament hi tindran accés els vehicles
autoritzats. Aquest control es realitza mitjançant càmeres amb lectura
de matrícula. Els vehicles que vulguin

> Informació sobre l’adhesiu
d’estacionament en zona blava
per a residents temporals

L

es persones que resideixen de manera temporal a
Sant Pol de Mar, ja sigui de segona residència o amb
contractes de lloguer vigents, o bé els seus parents
de primer grau, poden obtenir l’adhesiu per estacionar
a les zones blaves de pagament de la vila abonant una
taxa de 100 euros, tal i com es recull a l’Ordenança
fiscal número 14, reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Es tracta d’un adhesiu vàlid per estacionar al Parc de
Litoral, al carrer de la Riera i al carrer Pau Simon entre
el 15 de juny i el 15 de setembre de l’any en curs.
Per tal de realitzar el citat tràmit, podeu enviar un correu electrònic a oacpolicia@santpol.cat. El titular del
vehicle i de l’immoble haurà de presentar un document
acreditatiu de l’habitatge (rebut, contracte de lloguer
vigent, etc.) i còpia del permís de circulació del vehicle.

accedir-hi cal que constin prèviament a la base de dades de la Policia
Local. En cas d’urgències i casos
especials és indispensable comunicar-ho a l’adreça policia@santpol.
cat en un màxim de 48 hores després
d’haver-hi accedit.
Pel que fa a l’accés al carrer Ferrocarril, no canvia res i es manté la
prohibició d’accés i circulació als
vehicles no autoritzats per aquesta
zona les 24 hores del dia.
El fet de poder accedir a la zona de
la Punta no dóna dret a passar pel
carrer Nou, i viceversa.

> A punt el projecte per
a l’ampliació de l’escola
Sant Pau

E

ls Serveis Tècnics municipals ja tenen el projecte d’ampliació de l’escola Sant Pau, cosa que
suposa el primer pas per a la construcció del
futur institut-escola de Sant Pol.
L’ampliació s’ubicarà dins del recinte de l’escola actual, en l’espai comprès entre els edificis de l’escola
i el gimnàs, amb unes dimensions de 220 m2.
Es construiran quatre aules de 50m2, a més de dos
despatxos i una sala pel professorat.
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.
La licitació dels treballs ja està en marxa i es procedirà a la seva adjudicació en les pròximes setmanes amb l’objectiu que les obres puguin iniciar-se el
pròxim mes d’agost. La previsió és que els treballs
s’allarguin uns 5 mesos.

> Comencen les obres de reparació
del vial del parc del Litoral

A

quest juny han començat
els treballs per reparar
el vial d’accés al parc del
Litoral que va quedar malmès
pels efectes del temporal
Glòria. L’Agència Catalana de
l’Aigua es farà càrrec de les
obres per consolidar el talús
de sorra que el fort corrent de
l’aigua de la riera va descalçar,
posant en perill els fonaments
del vial.
A més, i en base als darrers
informes tècnics que garanteixen la seguretat per a la circulació, l’Ajuntament ha reobert el vial per a vehicles lleugers, de manera que l’entrada
al Parc es fa únicament pel pont de ferro de la riera, mentre que el vial té
un únic carril de circulació i s’habilita exclusivament per a la sortida de
vehicles.
Està previst que els treballs de reparació del vial s’allarguin prop d’un
mes, de manera que estiguin enllestits pels volts de la festa major de
Sant Jaume.

> Millores al pavelló i a la pista
esportiva de la Punta

J

a han finalitzat les obres de reparació dels desperfectes ocasionats
pel temporal Glòria al pavelló municipal i que havien obligat a tancar
aquest equipament. L’arranjament s’ha portat a terme a la coberta del
pavelló i a una part del parquet de la pista, que s’ha substituït, i ja torna a
ser totalment operatiu.
D’altra banda, aquest juliol també s’han realitzat els treballs de manteniment i millora a la pista esportiva de La Punta amb la renovació de tota la
tanca perimetral.

> Informadors cívics
vetllen per les mesures
de prevenció a les
platges de Sant Pol

E

ls informadors cívics s’encarreguen de recórrer les diferents platges de Sant Pol per
controlar l’aforament d’aquestes i
per recordar als banyistes les mesures de prevenció que cal prendre
per gaudir de l’espai i minimitzar el
risc de contagi per Covid-19.
Des de l’Ajuntament agraïm l’esforç i la col·laboració dels usuaris
de les platges de la vila per poder
gaudir d’aquests espais de manera
segura: garantir una separació de
2 metres entre grups de persones,
seguir les indicacions que facin els
informadors i el servei de socorrisme, fer estades més curtes de màxim
2 hores per permetre que tothom
pugui gaudir de les platges, portar
calçat a les dutxes i evitar la pràctica
d’esports en grup a la sorra i l’aglomeració de persones a l’aigua.

> Preocupació per l’incivisme detectat en les
darreres setmanes

L

’Ajuntament de Sant Pol lamenta
les mostres de manca de respecte
per part d’algunes persones cap
als béns comuns i mobiliari públic. És
el cas de les greus destrosses que
alguns brètols van ocasionar durant
la nit de la revetlla de Sant Joan als
lavabos públics del parc del Litoral.

Una altra mostra d’incivisme greu
l’estem vivint les darreres setmanes
a les àrees de contenidors d’escombraries. Ens estem trobant aquests
espais amb tot de brutícia escampada pel terra i també amb deixalles

voluminoses que en cap cas s’han de
dipositar a les àrees de contenidors,
sinó a la deixalleria o trucant al servei gratuït de recollida de trastos
vells (93 790 55 60).
Les àrees de contenidors estan pensades per dipositar-hi deixalles separades per fracció, ja sigui orgànica,
envasos, cartró, vidre i rebuig.
Des de l’Ajuntament es fa un gran
esforç humà i econòmic per mantenir
la vila neta, per això fem una crida al
civisme i a la col·laboració ciutadana.

