> Sant Pol i Calella reclamen a la
Generalitat resoldre la greu situació de
l’N-II que provoca constants esllavissades
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> La Deixalleria reobre
per a tot el públic
La Deixalleria de la Vallalta està reoberta per al conjunt de la població
des del 5 de maig en el seu horari habitual (de dimarts a dissabte de 9 a 16h,
diumenge de 9 a 14h i dilluns tancat).
Els ciutadans que en vulguin fer ús s’hi
han de desplaçar en vehicle i esperar
dins d’aquest fins que l’operari de la
Deixalleria els indiqui com procedir,
atès que l’accés a l’equipament es fa
de manera individual i contemplant
totes les mesures de seguretat.
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> L’Ajuntament aplica un pla de xoc per
afrontar l’impacte del Covid-19
Amb l’aixecament parcial i progressiu del confinament, Sant Pol recupera mica en mica la normalitat. Però l’impacte
econòmic de l’estat d’alarma és evident i des del consistori s’ha preparat una bateria de mesures per fer-hi front ja sigui
a nivell social, de promoció econòmica i de turisme.

> Recorda: cap
tovalloleta al WC!
Des de l’Ajuntament s’ha fet una nova
crida a tota la població a no abaixar la
guàrdia amb les tovalloletes humides
i no llençar-les mai al WC, a causa de
la gran quantitat d’embussaments que
provoquen a les canonades de la vila,
fins i tot en aquelles etiquetades com
a biodegradables.
Recordem que a Sant Pol s’han arribat
a retirar en un any i mig 4,5 tones de
residus de la xarxa de clavegueram
per culpa de les tovalloletes.

> Desconfinament amb
seny a Sant Pol
El conseller de Territori, Damià Calvet, s’ha compromès a realitzar una
actuació d’urgència abans de l’estiu per evitar més despreniments en
aquest tram de l’N-II. La Generalitat també assegura que té previst executar un projecte de consolidació del talús entre Caldetes i Calella.

L

a situació insostenible de l’N-II va motivar que el 3 de maig l’alcalde
de Sant Pol de Mar, Albert Zanca, i l’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini, enviessin una carta urgent al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, exigint que la Generalitat resolgui els greus dèficits de
manteniment de la carretera N-II. Arran dels darrers episodis de pluges, al
tram de carretera que uneix els dos municipis hi ha hagut diversos esllavissaments i la caiguda d’un pi de grans dimensions que qüestionen la seguretat
de la via.
Els dos alcaldes van expressar la seva “profunda preocupació” i malestar, i van reclamar al Govern de Catalunya una actuació urgent a tot el talús
que voreja amb aquesta via de circulació, que des de fa anys es troba en una
greu situació de dèficit de manteniment. Sant Pol de Mar i Calella demanen
mesures de contenció del mur en tot el tram per evitar més incidents que
posen en perill a les persones que fan ús de la carretera, i principalment les
que circulen en sentit Barcelona.
Arran de la seva queixa, Zanca i Candini van mantenir una reunió telemàtica amb el conseller Calvet el passat 6 de maig en la què la Generalitat es
va comprometre a solucionar abans de l’estiu els problemes de seguretat en
aquest tram de l’N-II.

Davant del desconfinament progressiu anunciat pel govern de l’Estat,
des de l’Ajuntament de Sant Pol se
segueix fent una crida a la responsabilitat a tota la ciutadania, atès que
l’amenaça del Covid-19 encara és molt
present.
Per això es demana extremar les mesures de prevenció i de distanciament
social amb la resta de ciutadans a
l’hora de practicar esport, passejar,
realitzar la compra o qualsevol altra
gestió.
Així mateix es demana que es compleixi amb les franges horàries decretades per a esportistes, gent gran i infants i que, si bé està permés l’accés a
les platges de la vila, no es pot anar-hi
a prendre el Sol ni a banyar-s’hi.
En aquets sentit, al web municipal s’ha
publicat una sèrie de recomanacions
amb el pròposit d’evitar l’aglomeració
de persones als espais oberts de la
vila i se segueixen fent controls policials de trànsit per evitar els desplaçaments a segones residències.
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La platja i els carrers de la vila, deserts durant la Setmana Santa

D

esprés de dos mesos d’Estat
d’Alarma, els estralls de l’aturada del país a tots els nivells
és més que evident.
A excepció dels serveis essencials
-alimentació, serveis d’emergències, farmàcies, entitats financeres
i mitjans de comunicació-, la resta
d’activitats han hagut de tancar durant més o menys dies. Una aturada
general que ha comportat la desocupació laboral, ja sigui amb acomiadaments o ERTO, i que ha posat
contra les cordes als autònoms i al
sector serveis, especialment el turisme i la restauració.
En el cas de Sant Pol, l’abaixada de
persianes ha posat contra les cordes el petit comerç de la vila, molt
enfocat precisament en el sector
serveis, i ha tirat per terra la Setmana Santa i l’inici de la temporada
d’estiu.
Atenció prioritària a les persones
Els Serveis Socials municipals no
han deixat de treballar ni un instant

durant la crisi del coronavirus per fer
un acompanyamenty i assessorament a
totes aquelles persones i famílies més
vulnerables.
A banda del lliurament d’aliments frescos i targetes moneder, ha destinat una
part del romanent de tresoreria del
2019 per ampliar en 150.000 euros la
partida econòmica destinada als ajuts
individualitzats i d’urgència.
Aquest Fons Local per a famílies i persones sense recursos (veure pàgina 3)
se suma al servei d’acompanyament i
ajuda que ja es ve oferint des dels Serveis Socials municipals, alhora que s’està vetllant per garantir el subministrament dels serveis bàsics (aigua, llum,
gas, telecomunicacions) a totes les
llars de la vila.
L’Ajuntament amb el petit comerç
L’equip de govern ha acompanyat a tots els emprenedors i
autònoms de la vila des del primer moment per ajudar a superar
aquest sotrac el més ràpid possible
i intentant minimitzar l’impacte econò-

mic del Covid-19. Des de les Regidories
de Promoció Econòmica i Turisme s’ha
mantingut un contacte permanent amb
el sector per atendre les seves preocupacions i necessitats i poder treballar
conjuntament en les diferents línies
d’actuació que siguin més útils i efectives.
En aquest sentit, s’ha reservat una
partida econòmica de 75.000 euros
per destinar-la a la reactivació del comerç local mitjançant una subvenció.
En aquests moments s’estan acabant
d’elaborar les bases i el procediment
de sol·licitud. Es tracta d’una línia d’ajut
que vol donar continuïtat al suport permanent que l’Ajuntament
ha prestant al teixit
econòmic local i que
també s’està materialitzant en diverses campanyes
de promoció del
comerç de la vila
i de reactivació del
turisme local.
(Segueix a la pàgina 2)
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> El govern de Sant Pol destina més de
200 mil euros per fer front a l’impacte del
Covid-19
(Ve de la pàgina anterior)
Una altra de les mesures engegades per l’Ajuntament va ser la creació
de l’Oficina Virtual d’Assessorament Covid-19, disponible al web municipal, per informar de manera centralitzada i entenedora totes les línies
d’ajut, tant per a persones físiques com jurídiques, que van sorgint des de
la Generalitat i el govern de l’Estat per fer front a l’impacte econòmic del
coronavirus, ja sigui en l’àmbit laboral, familiar, turístic, etc. En cas de dubtes sobre aquests ajuts, s’hi pot contactar a l’adreça electrònica ajudescovid19@santpol.cat i al telèfon 673 287 209.
El comerç s’ha vist obligat a tancar duant setmanes.
Pel que fa al pagament als proveïdors, des de l’inici de l’estat d’alarma
l’Ajuntament ha mantingut actius tots els tràmits administratius per
garantir el pagament de contractes i factures.
A nivell de seguretat i prevenció, la Policia Local ha realitzat uns 70
controls de vehicles a les entrades a la vila i s’han interposat denúncies
a les persones que es desplaçaven sense justificació.
A més, l’Ajuntament també ha modificat el calendari fiscal del 2020
i els preus públics per dilatar la càrrega fiscal dels contribuents, que
queda de la següent manera:
Un dels controls de mobilitatde la Policia Local.
Descripció
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS
TAXA RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ

Nova data fi pagament voluntària
01/09/2020

Nova data domiciliació

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha aprovat a finals d’abril una nova línia d’ajuts propis extraordinaris amb caràcter
d’urgència social per a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació provocada per la propagació del coronavirus. Com ja s’havia anunciat, es tracta d’una partida extraordinària de 150.000 euros.

P

er poder-s’hi acollir, caldrà ser majors de 18 anys, estar empadronats a Sant Pol i complir amb els requisists econòmics i sociofamiliars que s’indiquen a les bases de la convocatòria i que es poden consultar al web municipal.
Les persones interessades en aquest ajut hauran de de presentar una instància telemàtica a través de la pàgina
web municipal i, en el cas de no poder-ho fer per aquesta via i de forma justificada, es farà a través del correu electrònic serveissocials@santpol.cat, acceptant el tractament de dades i la instància d’ofici per part dels Serveis Socials.
En el cas que la situació millori i hi pugui haver atenció presencial, també es podrà sol·licitar de forma ordinària via
registre de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. La sol.licitut es tramitarà de manera urgent.
Pel que fa al lloguer, l’ajut màxim podrà ser de 700€/mes amb un topall de 2100€ en concepte d’ajuda per lloguer i/o
hipoteca. En relació a l’alimentació es farà, si és possible, a través de la targeta moneder amb una despesa màxima de
300€/mes i amb un topall de 900€. I pel que fa als subministres bàsics (aigua, llum i gas), l’ajut màxim podrà ser de
300€/mes amb un topall de 900€.
Si necessiteu més informació, podeu contactar amb Serveis Socials:
93 760 09 09 - serveissocials@santpol.cat
Horari d’atenció: de 9 a 14 h.
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TAXA RESIDUS COMERCIALS - 2AFRACCIÓ

01/11/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES (Guals)

01/09/2020

01/09/2020

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

01/10/2020

01/10/2020

Preu públic

Mesura aplicada

OVP Terrasses

Descompte dels dies de servei no prestat

Taxa parades mercat

Descompte dels dies de servei no prestat.

Quotes escola bressol
municipal

- Quota de febrer 2020: pagament fins al juny 2020.
- Quota de març 2020: aturat el cobrament.
A partir de la quota de març es realitzarà el descompte de la part proporcional dels dies de
servei no prestats un cop finalitzi l’estat d’alarma
Descompte dels temps de servei no prestat.

Cànon concessió d’establiments de temporada
(guinguetes)

> L’Ajuntament posa en marxa el Fons Local
d’ajuts especials per a famílies

> Els Serveis Socials reparteixen aliments
frescos a famílies vulnerables de la vila

D

es de l’inici del decret de l’Estat
d’Alarma i del confinament al
que tota la població s’ha vist sotmesa, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
ha portat a terme diverses campanyes
de lliurament d’aliments frescos i targetes moneder famílies usuàries dels
Serveis Socials municipals.
L’impacte econòmic del coronavirus
ha tingut una afectació directa a nivell
social en moltes famílies de la vila en
situació de vulnerabilitat, per la qual
cosa des de l’Ajuntament de Sant Pol
s’han preparat i lliurat una sèrie de lots
d’aliments.
Més d’un centenar de persones del municipi s’han pogut beneficiar d’aquestes
ajudes, una quarantena d’elles infants
menors d’edat.
En aquest sentit cal agrair la contribució de l’empresa santpolenca SERF,
M.C. S.L., la qual ha donat, més de 80
dotzenes d’ous, així com a l’AMPA de

l’escola Sant Pau per la donació de
400 botifarres.
Un agraïment que l’Ajuntament també
fa extensiu a totes aquelles persones
voluntàries que han estat ajudant a
preparar les caixes amb els diferents
productes d’alimentació.
Des del consistori es vol tanmateix fe-

licitar la bona feina de tot l’equip humà
dels Serveis Socials municipals, que
s’han mantingut a primera línia durant
totes aquestes setmanes de pandèmia,
així com al cos de voluntaris de Protecció Civil de Sant Pol per l’ajuda en
el repartiment dels aliments fins als
domicilis de les famílies beneficiàries.

