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Des de l’1 de juny Sant Pol de 
Mar i la resta de la regió sani-
tària de Girona ha entrat a la 

Fase 2 del desconfinament.
Una desescalada que permet a la 
nostra vila recuperar, a poc a poc, la 
normalitat, salvant totes les distàn-
cies possibles. 
Un cop l’Ajuntament ja ha posat en 
marxa les ajudes que estan al seu 
abast per intentar fer front a l’im-
pacte econòmic del Covid-19 sobre 
les famílies i els negocis locals, el 
següent pas passa per evitar possi-
bles contagis entre la població.
Per això s’han repartit mascaretes a 
totes les persones empadronades a 
Sant Pol. Les primeres en donar-se 
van ser per a la gent gran que viu 
sola com a principal col·lectiu de 
risc, així com als infants de la vila.
L’Ajuntament ha fet aquesta des-
pesa i l’esforç de lliurar les mas-
caretes a les llars conscient de la 
importància que suposa portar-la, 
juntament amb rentar-se sovint les 
mans, per evitar la propagació del 
Covid-19.
Tanmateix, des de l’equip de govern 
se segueix fent una crida a tota la 
ciutadania per no abaixar la guàrdia 

i mantenir les mesures de seguretat per 
garantir que tot els esforços realitzats 
en els dos mesos de confinament més 
estricte tinguin èxit.
De fet, segons es desprèn de les dades 
facilitades pel Departament de Salut, 
s’han detectat 22 casos positius per Co-
vid-19 a Sant Pol fins a l’1 de juny. Una 
xifra baixa si la comparem amb altres 
municipis de l’entorn.
Sigui com sigui, hem de mantenir-nos 
alerta i normalitzar hàbits com el fet de 
portar sempre mascareta en llocs con-

correguts, així com a 
l’interior de comer-
ços, així com evitar 
tocar tocar-nos la 
cara amb les mans i 
rentar-nos les mans 
amb sabó o solució 
d’hidrogel de manera 
habitual.
A més, des de l’Ajun-
tament també hem 
pres totes les me-
sures de prevenció a 
l’hora de reobrir els 

serveis municipals, com ara l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i només es fan les 
reunions presencials que siguin impres-
cindibles. Aquestes tenen lloc a la Sala 
Polivalent, la qual es ventila i desinfec-
ta cada cop, i es fomenta el teletreball 
sempre que sigui possible entre el per-
sonal municipal.
Pel que fa a la Fase 2 de la desescalada, 
aquesta introdueix algunes novetats 
importants, com ara que:
- Ens podem moure per tota la regió sa-
nitària en grups de màxim 15 persones.
- Es permet l’activitat esportiva en grup 
per tota la regió sanitària sense franges 
horàries i sense limitació de temps.
- Poden obrir tots els comerços, inde-
pendentment de la seva superfície, al 
40% del seu aforament i garantint dis-
tància mínima de 2 metres entre clients.
- A més de les terrasses, es permet el 
consum a l’interior dels locals de res-
tauració al 40% del seu aforament.
- Es permet el bany i prendre el Sol a les 
platges.
- Els infants poden sortir al carrer sen-
se franges horàries ni límit de temps..

El fet de pertànyer a la regió sanitària de Girona ens ha permès assolir abans que la part central i 
sud del Maremse les fases de desconfinament.

> El govern reclama a l’ACA consens 
en les actuacions a fer a la vila
L’Agència Catalana de l’Aigua va realitzar una actuació sense 
previ avís en data de 21 de maig al tram final de la riera de La 
Vallalta que va consistir en aplanar la llera i retirar vegetació 
amb maquinària de grans dimensions. 
Precisament, l’Ajuntament de Sant Pol tenia prevista una reu-
nió amb l’ACA per tal de marcar, entre d’altes temes, els criteris 
mediambientals que volíem que es tinguessin en compte a l’hora 
de netejar la riera i que passaven per una retirada manual de les 
deixalles no orgàniques o la retirada dels troncs que puguessin 
suposar un perill. etc. Unes indicacions encaminades a causar el 
mínim impacte sobre la llera.
En aquest sentit, el govern municipal ha reclamat una trobada 
amb l’ACA per demanar explicacions sobre l’actuació duta a ter-
me i perquè s’escoltin els criteris que volem aplicar en el tram 
de la riera situada en el casc urbà, i que és de competència mu-
nicipal.

> L’Ajuntament 
executa els treballs 
de manteniment 
bàsic de les obres de 
La Punta

Després que aquest mes de maig hagi fina-
litzat el tràmit d’audiència perquè l’em-
presa Ferkuma, adjudicatària de les obres 

de remodelació de la Punta, presentés al·lega-
cions en relació a la rescissió del contracte 
per l’incompliment d’aquest, i un cop superat 
aquest tràmit administratiu, l’Ajuntament ha 
recuperat la competència sobre l’obra.
Per això s’ha pogut tirar endavant els treballs 
necessaris per vetllar per la seguretat dels 
vianants en aquest periode d’excepcionalitat, 
els quals estan anant a càrrec del personal 
dels Serveis Municipals sota la direcció tècni-
ca dels Serveis Tècnics.
Els treballs consisteixen en polir el corona-
ment de la llisa del passeig, arranjar el pa-
viment del mirador del pou i polir totes les 
baranes dels miradors. També s’asseguraran 
els diferents fanals i es revisarà l’enllumenat 
públic. 
Un cop finalitzi l’estat d’alarma, es podra rei-
niciar de nou el procediment de licitació per 
finalitzar l’obra.

La Brigada municipal ha repartit les mascaretes a les llars santpolenques

> Moltes gràcies santpolencs i santpolenques!
Des de l’equip de govern municipal volem fer arribar el nostre agraïment a tota la població per l’esforç que hem 
realitzat totes i tots durant aquestes llargues setmanes de confinament i que han servit per frenar la propaga-
cio del virus a la vila. Sabem que han estat mesures dures i que en alguns casos podien desafiar la lògica, però 
junts hem aconseguit fer front al Covid-19 i esperem sortir-ne reforçats com a societat.
Volem felicitar tanmeteix a tot el personal municipal que s’ha mantingut a primera línia durant tot aquest 
temps, especialment al cos de Policia Local, els Serveis Socials i la Brigada municipal, així com a tots els treba-
lladors i treballadores que han seguit treballant des de les seves llars per mantenir l’Ajuntament operatiu en 
tot moment al servei de la ciutadania.

També s’han donat mascaretes als infants de la vila.

> Cap cas de positiu per coronavirus 
a la Llar d’avis de Sant Pol

Totes les persones residents de la Llar d’avis de Sant Pol, així 
com el personal que hi treballa, han superat amb èxit dues pro-
ves de detecció del Covid-19.
La primera d’elles va ser el test serològic que se’ls va practicar 
a l’abril, mentre que al maig se’ls va realitzar el test PCR -el 
més fiable que existeix per a la detecció del coronavirus-. Els 
resultats obtinguts en totes dues proves han estat tots nega-
tius, per la qual cosa es pot afirmar que no hi ha cap cas de Co-
vid-19 a la Llar d’avis i es confirma que durant tot aquest temps 
de pandèmia, el centre geriàtric ha aplicat amb èxit el protocol 
de prevenció entre els avis i àvies residents, així com en el per-
sonal que els atèn diàriament.
Des de l’Ajuntament volem felicitar i agrair la tasca de tot el 
personal que vetlla pel benestar i la seguretat dels avis i àvies.



Des del dilluns 25 de maig, l’Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà de l’Ajun-
tament atèn presencialment amb 
petició de cita prèvia mitjançant 
un formulari específic disponible al 
web municipal.
Aquesta mesura permet garantir la 
seguretat de la ciutadania i del per-
sonal municipal, i poder oferir una 
atenció més personalitzada, alhora 
que s’evita la concentració de per-
sones en un mateix espai.
Des de l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar se segueix recomanant la 
realització de totes les consultes 
de manera telefònica (93 760 04 
51), així com a fer els tràmits de ma-
nera telemàtica sempre que sigui 
possible. L’horari d’atenció al públic 
de l’OAC, tant presencial com te-
lemàtic, és de 9 a 14h, de dilluns a 
divendres.
D’altra banda l’OAC de la Policia 
Local atèn des del 2 de juny única-
ment amb cita prèvia trucant al 93 
760 05 19. En aquest cas, l’horari 
d’atenció és de 9 a 13.30 h i de 16 a 
17.30 h, de dilluns a divendres.
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> Darrers dies de propostes 
pel Pressupost Participatiu

El 12 de juny finalitza el termini 
perquè totes les persones que 
ho deitgin puguin presentar les 

seves propostes pel Pressupost Par-
ticipatiu, una iniciativa pionera a Sant 
Pol de Mar que ofereix la possibilitat 
a la ciutadania d’escollir en què vol 
que s’inverteixin fins a 100 mil euros 
del pressupost municipal del pròxim 
any.
Es tracta d’una proposta del govern 
municipal que vol seguir promovent 
la participació ciutadana i involucrar 
la ciutadania en la presa de decisions 
de la vila.

Un cop finalitzi la fase de recollida 
de propostes, s’hauran de validar en 
base a criteris generals (que siguin 
viables legalment i tècnicament, de 
competència municipal i d’interès 
general) i a criteris econòmics (que 
siguin viables econòmicament, amb 
un límit econòmic per proposta i que 
no estiguin ja previstes com a des-
pesa ordinària o inversió de l’ajunta-
ment). Un cop fet aquest filtratge, se 
sotmetran a votació de la ciutadania 
durant 15 dies, passat l’estiu.
Si encara no heu fet les vostres pro-
postes, podeu utilitzar el formulari 

> Reobertura 
de l’OAC amb 
cita prèvia

> Ja es permet el bany a les platges de la vila

Una de les principals novetats 
que inclou la segona fase de la 
desescalada del confinament és 

poder accedir a les platges per pren-
dre el sol i banyar-s’hi. Es tracta, sens 
dubte, d’una de les mesures més espe-
rades per part de la població, essent 
com som un poble de mar.
Cal advertir, però, que només en po-
drà fer ús la població de Sant Pol i de 
la resta de la regió sanitària de Girona, 
atès que les persones residents a Bar-
celona i a l’Àrea Metropolitana no po-
den accedir a la segona residència que 
tinguin a Sant Pol o bé sortir de la seva 
regió sanitària fins que hagin entrat en la Fase 3 de la desescalada.
Pel que fa a l’accés a les platges de la vila, cal garantir una separació de 2 metres com a mínim entre grups de perso-
nes que no convisquin. Caldrà seguir també les indicacions que facin els informadors i el servei de socorrisme, i l’afo-
rament serà més reduït per tal de poder complir amb el distanciament. A més, caldrà fer ús de calçat a les passeres i 
a les dutxes i es reduirà el màxim d’elements possibles que puguin ser susceptibles de tocar-se amb les mans. També 
es demana als usuaris de les platges fer unes estades més curtes de màxim 2 hores per permetre que tothom pugui 
gaudir d’aquest espai natural.
L’Ajuntament està treballant en un Pla de Contingència pel bon ús de les platges, que properament farem públic. De 
moment, però, s’han col·locat cartells informatius als accessos a les platges per donar a conèixer les mesures de 
prevenció en aquests espais i es demana als usuaris responsabilitat i no abaixar la guàrdia en el seu lleure.

específic que trobareu al web muni-
cipal. Per participar cal estar empa-
dronat a Sant Pol i tenir més de 16 
anys. El formulari només es pot en-
viar un cop i s’ha d’indicar el DNI i la 
data de naixement. Aquests criteris 
seran els mateixos que s’aplicaran en 
el moment d’emetre les votacions.

Ateses les mesures decretades 
en funció de l’Estat d’Alarma 
respecte a les terrasses dels 

bars i restaurants, l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar ha autoritzat l’am-
pliació temporal de l’espai d’algunes 
terrasses de la vila, així com de les 
guinguetes de platja, respectant els 
informes de seguretat i de viabilitat 
tècnica, fins que els establiments pu-
guin reprendre la seva activitat amb 
normalitat i es torni a permetre el 
seu aforament habitual.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de-
mana empatia als veïns i veïnes que 
es puguin veure afectats per les 
ampliacions i comprensió davant les 
circumstàncies econòmiques dels lo-
cals, que s’han vist obligats a tancar 
aquestes llargues setmanes arran de 

la normativa expecional.
Demanem també a la clientela dels 
locals ser respectuosos amb el ve-
ïnat i no generar molèsties inne-
cessàries. De la mateixa manera, el 
consistori recorda que vetllarà pel 
compliment de les mesures sanità-

ries en aquestes ocupacions de via 
pública, demanant també la cores-
ponsabilitat de la clientela en aquest 
aspecte, ja que un comportament in-
dividual inadequat podria penalitzar i 
ocasionar sancions econòmiques als 
locals de restauració.

> L’Ajuntament autoritza l’ampliació 
temporal de les terrasses per compensar la 
reducció del seu aforament

L’entrada a la Fase 2 ja permet prendre el sol i banyar-se a la platja. L’Ajuntament de Sant Pol ha regulat l’accés a 
aquests espais en base a les recomanacions del CECAT. Les persones que visquin fora de la regió sanitària de Girona 
no poden desplaçar-se encara a la nostra vila ni fer ús de les nostres platges.

> Finalitzen les obres del 
semàfor de l’N-II

El passat 19 de maig va entrar en funcionament el nou semàfor de la 
carretera N-II que regula el pas de vianants a la zona del Morer.
D’aquesta manera finalitzaven els treballs que es van iniciar el passat 

mes de novembre per millorar el nus viari del veïnat del Morer i facilitar el 
desplaçament a peu dels vianants que volen desplaçar-se entre les urbanitza-
cions La Rajoleria, Urbapol, La Marina i Can Pou i el nucli del poble.
La instal·lació del semàfor entre el Gran Sol i el Sot del Morer permet als via-
nants creuar la carretera amb garanties de seguretat i accedir a la vorera del 
costat de mar per arribar fins al nucli de Sant Pol i a les escales de la platja 
del Morer.
A més, també s’hi ha fet una actuació de millora general de la zona amb 
l’ampliació de voreres, la creació d’una zona verda, el condicionament de la 
part final de l’avinguda del Maresme i la millora lumínica de la zona.


