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> Els alumnes de tercer de 
primària visiten l’Ajuntament

Les dues classes de tercer de primària de l’escola Sant Pau 
van visitar el passat 20 d’abril les dependències de l’Ajunta-
ment i de la Policia Local. 

Els alumnes van poder conèixer el funcionament intern del 
consistori i les tasques que es porten a terme en cada depar-
tament, així com l’organització institucional i el funcionament 
dels Plens municipals.
Els infants també van poder resoldre els seus dubtes i inquie-
tuds amb les preguntes que van adreçar a l’Alcalde i que aquest 
els va respondre.
La visita dels alumnes de tercer a l’Ajuntament de Sant Pol és 
una sortida que l’escola realitza anualment, malgrat que l’any 
passat no es va poder portar a terme a causa del confinament.

Inaugurada a Sant Pol una placa en 
memòria de Guillem Agulló i Salvador

Sant Pol de Mar ja té un espai de la vila dedicat a la 
memòria de Guillem Agulló i Salvador, el jove inde-
pendentista valencià assassinat brutalment per un 

grup d’ideologia neonazi l’any 1993.
La descoberta de la placa commemorativa va tenir lloc el 
dissabte 10 d’abril, cap de setmana en què es complien 28 
anys justos de l’assassinat d’Agulló. 
L’acte va comptar amb els parlaments institucionals de 
l’Alcalde, Albert Zanca, i de la primera tinent d’Alcalde, 
Isabel Llari, juntament amb la participació de Ferran Do-
tras, membre de l’organització juvenil La Forja, i de Toni 
Gisbert, secretari d’Acció Cultural del País Valencià 

El plenari municipal celebrat el 29 d’octubre va aprovar una moció per promoure la memòria del jove valencià assas-
sinat ara fa 28 anys pel feixisme d’ultradreta.

> Reobertura de la pista 
de La Punta

D es del 17 d’abril que ja es pot tornar a fer ús de la 
pista esportiva de La Punta. 
Com l’any passat, les persones que en vulguin fer 

ús han de fer la reserva mitjançant el formulari web 
que trobaran a www.santpol.cat
De moment, l’obertura durant els mesos d’abril i maig 
es farà els dissabtes i diumenges en horarti de 4 de la 
tarda a 8 del vespre.
Durant les hores d’obertura hi haurà una persona res-
ponsable del control d’accés que vetllarà pel correcte 
ús de les instal·lacions i per les mesures anti-Covid19.

> Nou mobiliari de 
calistènia a Can Villar 

El 16 d’abril es va inaugurar el nou mobiliari de ca-
listènia al Parc del Litoral. Es tracta de nous apa-
rells per exercitar el cos a l’aire lliure que tant 

d’èxit tenen entre el jovent.
Aquesta és la primera de les propostes guanyadores 
del Pressupost Participatiu 2020 que s’ha executat.

> L’Ajuntament lliura 
les claus dels pisos 
socials temporals

El 29 d’abril i el 3 de maig l’alcalde Albert 
Zanca  va fer el lliurament de les claus dels 
pisos d’estada temporal per a situacions 

d’exclusió social.
Acompanyat de les tècniques de Benestar Social, 
es van donar les claus de tres dels quatre pisos 
disponibles, ja que una de les famílies va renunci-
ar recentment a aquest recurs per haver trobat 
un altre habitatge, de manera que en les pròxi-
mes setmanes s’adjudicarà a una altra de les fa-
mílies que havien quedat en llista d’espera.
Els pisos suposen un recurs transitori per a les 
persones beneficiàries i durant el seu temps d’es-
tada, que serà d’un màxim de dos anys, rebran un 
suport socioeducatiu per part d’una tècnica per 
tal de millorar la seva situació mitjançant un pla 
de treball establert.

(ACPV), a més de portaveu de la família i amic de Guillem 
Agulló. Gisbert fou, també, el portaveu de l’acusació po-
pular en el judici pel seu l’assassinat.
La placa commemorativa està situada al passeig paral·lel 
de la riera que dóna accés al poliesportiu i al Parc del Li-
toral.
Amb aquest acte es dóna compliment a la moció aprova-
da en la sessió plenària del passat 29 d’octubre, amb la 
qual es vol retre homenatge a la figura de Guillem Agulló 
i refermar el compromís del consistori en la lluita pels va-
lors democràtics i republicans i contra els delictes d’odi, 
el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.

> Darrers dies per presentar propostes 
al Pressupost Participatiu 2021

Fins al 15 de maig hi ha temps perquè totes aquelles persones de Sant Pol que ho desitgin, puguin presentar les 
seves propostes per a l’edició d’enguany del Pressupost Participatiu, una iniciativa de participació ciutadana 
que ofereix la possibilitat d’escollir a què dedicar fins a 100 mil euros del pressupost municipal del 2022.

Per presentar propostes només cal ser major de 16 anys i estar empadronat a la vila, i emplenar el formulari que 
trobareu al web municipal. Les propostes han de ser el màxim de concretes possible i tenir presents els criteris 
econòmics i tècnics.
Un cop tancat el període de recepció de propostes, aquestes hauran de ser validades pels tècnics municipals. Les 
votacions de les propostes finalistes es portaran a terme a la tardor. Teniu tota la informació sobre el Pressu-
post Participatiu a www.santpol.cat i al web de Participació Ciutadana governobert.santpol.cat
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Despres que el Reglament de Participació Popular de 
Sant Pol s’aprovés en el Ple del passat 25 de març, 
l’Ajuntament està fent les primeres passes per crear el 

Consell de Vila, el seu principal òrgan de govern, juntament 
amb els diferents consells municipals sectorials.
És l’espai de posada en comú i debat entre la ciutadania, asso-
ciacions i responsables polítics sobre els assumptes públics 
de la vila, ja es tracti de temes que afecten a col·lectius o sec-
tors específics com al global del poble.
Podeu consultar el text íntegre del Reglament de Participa-
ció al web de participació diutadana de Sant Pol de Mar en-
trant a  l’adreça governobert.santpol.cat

> El Reglament de 
Participació inicia el 
seu desplegament

> L’Ajuntament renova el segell de qualitat 
i transparència ‘Infoparticipa’

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar segueix donant compliment al seu 
compromís de transparència i qualitat de la informació pública mu-
nicipal. Així s’ha posat de manifest amb la renovació del Segell Info-

participa per a l’edició del 2020. 
Les avaluacions que l’organisme independent realitza a totes les pàgin-
nes web dels ajuntaments i altres organismes públics de Catalunya s’han 
portat a terme entre els mesos de gener i març de 2021. Unes avaluaci-
ons que s’han endurit respecte a les de l’any anterior, ja que han incor-
porat nous indicadors d’avaluació i s’ha augmentat el grau d’exigència en 
els ja vigents per a la seva validació.
En el cas de Sant Pol de Mar, l’avaluació del 2020 certifica que es dóna 
compliment a 47 dels 52 indicadors i que millora el seu resultat creixent fins al 90,38% de compliment enfront al 87,5% 
de l’any passat. El lliurament del Segell tindrà lloc el 10 de maig a l’Auditori de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des del govern municipal se seguirà treballant per arribar a donar compliment al 100% dels indicadors avaluables i 
facilitar l’accés de la informació pública municipal a tota la ciutadania.

> L’Ajuntament cedeix espais municipals 
per vacunar contra la Covid-19

El consistori ha cedit al CAP espais municipals per fa-
cilitar la vacunació de la població contra la Coivd-19. 
Des del dimecres 14 d’abril, s’ha utilitzat la sala poli-

valent Josep M. Ainaud de Lasarte per injectar la vacuna a 
totes aquelles persones que tenien cita prèviament, ja fos 
perquè des del Departament de Salut les havien trucat o 
bé enviat un missatge SMS, o bé ho havien sol·licitat des 
de la web  vacunacovid.catsalut.gencat.cat.
En aquest sentit, és important saber que l’Ajuntament úni-
cament cedeix l’espai per administrar la vacuna i que en 
cap cas té decisió sobre a qui es vacuna.

> L’Ajuntament impulsa 
nous projectes de promoció 
econòmica amb el suport de 
la Diputació de Barcelona

> Sant Pol instal·la dos radars 
pedagògics

L’Ajuntament va instal·lar a principis d’abril dos radars de velo-
citat que no s’encarreguen de multar, sinó d’informar als con-
ductors de la velocitat a la què circulen i que puguin adaptar 

la velocitat del seu vehicle a l’establerta per a la via, tot reduïnt la 
possibilitat d’atropellaments o accidents de trànsit a la vila.
El primer d’aquests radars “pedagògics” -nom amb el qual se’ls 
coneix- està situat a la carretera BV-5128, a l’alçada de l’escola 
Sant Pau. A banda d’indicar la velocitat dels vehicles que hi cir-
culen i avisar els conductors tant si sobrepassen el límit permès, 
com si condueixen a una velocitat adequada, també identifica amb 
una cara somrient la velocitat adequada i amb una símbol d’excla-
mació si se sobrepassa el límit de velocitat.
El segon d’aquests radars, amb el mateix funcionament, s’ha ins-
tal·lat al carrer Consulat de Mar, just al davant de la plaça de 
l’Ajuntament. Tant en aquest cas com en l’anterior, la ubicació 
s’ha triat atenent a l’elevat nombre de persones i infants que l’uti-
litzen.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar rebrà de la Diputació de Barcelona 
la quantitat de 4.222€ per posar en marxa accions de dinamització 
i consolidació del teixit comercial santpolenc en el marc del recurs 

econòmic “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals”.
D’altra banda, Sant Pol i els ajuntaments de Sant Cebrià, Santa Susanna, 
Tordera i Pineda impulsen un nou projecte comú en el marc del programa 
Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació per contribuir a la millora de 
les competències digitals de les persones, i donar eines i recursos a les 
empreses per facilitar la seva transformació digital, a més de promoure 
el treball digne i la millora competencial del talent local.

> La Policia Local 
promou l’educació 
viària entre els infants 
de l’escola Sant Pau

La Policia Local va impartir el 7 d’abril una 
sessió d’educació viària a l’alumnat de ter-
cer de l’escola Sant Pau.

Els infants van rebre una primera formació 
per part de la monitora de la Policia Local i, 
posteriorment, van realitzar una passejada en 
bicicleta pels carrers de la vila per aplicar els 
coneixements adquirits en educació viària.
La sessió va finalitzar al Parc del Litoral amb 
una sèrie de jocs relacionats amb el transit.
Amb aquestes accions, el cos policial vol cons-
cienciar a les noves generacions de santpo-
lencs i santpolenques sobre quin comporta-
ment s’ha d’adoptar a la via pública, tant si es 
tracta de vianants com si conduïm algun tipus 
de vehicle.

Sant Pol de Mar no només renova el distintiu, sinó que també millora el percentatge dels indicadors que avaluen la 
qualitat i la transparència del web municipal, pujant fins al 90,38%

> Ampliem 
els horaris de 
la deixalleria

Des de l’1 d’abril, la deixalleria 
municipal mancomunada entre 
Sant Pol de Mar i Sant Cebrià 

de Vallalta ha ampliat el seu horari 
d’obertura per fer-la més accessible 
a tota la ciutadania.
Els nous horaris són aquests:
- De dimarts a divendres: De 9 a 13h 
i de 16 a 19h
- Dissabte i diumenge: de 9 a 14h 
(tancat els diumenges que caiguin 
en festiu)
- Dilluns i festius tancat.

> Del Río presenta la 
seva renúncia

El fins ara representant 
del PSC a l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar, 

Sandalio del Río va presen-
tar la seva renúncia a l’acta 
de regidor en el Ple del 29 
d’abril per motius personals.
Està previst que el càrrec 
que deixa vacant com a re-
gidor de l’oposició l’ocupi el 
número dos de la llista del 
partit dels socialistes a les 
eleccions del 2019, Enrique 
Abad.


