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’Ajuntament de Sant Pol commemora
un any més el Dia Internacional de les
Dones amb propostes que volen donar
visibilitat a la necessitat de seguir avantçant cap a una societat més justa i equitativa.
Enguany s’han programat una passejada
feminista, una conferència sobre la conciliació en temps de pandèmia, dues projeccions de cinefòrum, la lectura del manifest del 8M i un taller de sensibilització
a l’escola Sant Pau pels alumnes de 4t de
primària.
A més, la Biblioteca de Can Coromines
també hi participa de manera activa amb el
projecte “Vídeos amb veu ferma”. Es tracta
de la lectura de fragments de llibres on les
dones són les protagonistes. Cada dia durant la setmana del 8 de març, a les 5 de la tarda, s’estrena una
de les lectures en veu alta al canal de Youtube de la Biblioteca.
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l consistori es troba en ple procés d’elaboració del Pla de Seguretat Local, un instrument de diagnosi i planificació organitzativa i funcional per afrontar les polítiques de
seguretat de la vila de manera més eficient, ja
sigui des d’una perspectiva social, econòmica,
demogràfica o territorial, entre d’altres.
Una part important en el procés d’elaboració
del document, són les aportacions que pugui
realitzar la pròpia ciutadania. És per això que
s’ha preparat un breu formulari per conèixer
les necessitats, demandes, percepcions i expectatives dels vilatans de Sant Pol de Mar.
Si desitgeu participar d’aquesta enquesta, hi
podeu accedir escanejant
aquest codi QR.
Totes les aportacions seran analitzades i tingudes
en consideració en l’elaboració del Pla de Seguretat
Local.

> El Ple aprova l’avantprojecte del futur
institut-escola de Sant Pol

E

l Ple del 25 de febrer va donar llum verda a l’avantprojecte ampliació de l’escola Sant Pau per a la
seva reconversió en institut escola. Amb l’aprovació d’aquest document s’inicia la segona i última fase de
la transformació de l’escola Sant Pau en institut escola.
Aquest document defineix quins seran els nous espais
que es construiran per donar cabuda als alumnes d’ESO
i Batxillerat i d’aquesta forma reconvertir definitivament l’Escola Sant Pau en un institut escola 3/18.
El mes de novembre de 2020 es va adjudicar la primera
fase del projecte que actualment s’està executant i que
consisteix en una ampliació de l’escola Sant Pau per la
part de l’edifici que està a tocar del gimnàs del centre.

> Les primeres dosis de
la vacuna per la Covid19
arriben a la vila
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a vacuna per la Covid-19 ja s’ha començat a administrar a les persones majors de 80 anys i a les dependents de la vila. També s’ha injectat la primera
dosi al personal docent i als agents de la Policia Local
i als membres de Protecció Civil.
La vacuna s’anirà administrant a la resta de la població
de Sant Pol esglaonadament. Des del CAP s’anirà avisant individualment a cadascú. Un procés que s’allargarà uns mesos i que pot variar en funció de les dosis
que vagin arribant al país.
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> Valora la seguretat
de la vila

> El 8M, Dia Internacional
de les Dones, a Sant Pol

D’aquesta primera fase en resultaran 4 noves aules i una
sala de mestres. La resta dels espais necessaris per la
transformació de l’escola Sant Pau en institut escola es
defineixen en l’avantprojecte que va aprovar el Ple i que
es faran en un nou edifici que quedarà integrat amb la
resta d’espais de l’actual edifici.
L’aprovació d’aquest avantprojecte permetrà adjudicar
en un sol contracte la redacció del projecte executiu i
la realització de les obres necessàries per finalitzar la
transformació de l’escola Sant Pau en institut escola
amb la finalitat que aquest es pugui posar en funcionament durant el curs escolar 2022-2023. Trobareu tota la
informació a governobert.santpol.cat/institutescola

> Ja es pot recuperar
online l’audiència pública
del 18 de febrer
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l govern municipal va retre comptes amb la ciutadania el passat 18 de febrer amb una audiència pública
celebrada en directe i retransmesa a través de diverses plataformes digitals.
Aquesta audiència pública, així com
la resta celebrades fins a la data, es
poden tornar a veure des del canal
Youtube de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar. Hi podeu accedir escanejant
aquest codi QR.
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Baixa participació a les eleccions del 14F,
marcades per la pandèmia i la pluja
JxCat s’imposa a Sant Pol de Mar, seguit d’ERC
i del PSC. La participació registrada va ser del
65,44%, 21,4 punts inferior a la de les eleccions
del 2017, que va ser llavors del 86,89%.

J

unts per Catalunya va ser el partit més votat a Sant Pol de Mar en les eleccions al
Parlament de Catalunya del passat 14 de
febrer, amb el 37,48% dels vots escrutats a la
vila. ERC va quedar com a segona força amb el
29,49% dels vots, mentre que el PSC fou tercera força a la població amb el 10,8% dels vots.
A Sant Pol de Mar, els partits independentistes
van tornar a superar el 50% dels vots, com fa
quatre anys. Aquesta vegada, ERC, Junts i CUP
han sumat el suport del 75,3% dels veïns i veïnes.
Pel que fa a la participació, un 65,4% dels santpolencs i santpolenques amb dret a vot van
anar a les urnes. La participació va estar marcada per la situació de pandèmia i per la pluja,
factors que la van fer baixar 21,4 punts respecte al 21D, que va ser històrica. A més, va pujar
el vot en blanc (un 0,5%) i es van comptabilitzar
30 vots nuls (1,15%).
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> Jornada electoral sense incidències
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l 14F va estar marcat per la pluja i per la situació de pandèmia, fet que va obligar l’Ajuntament a prendre
un seguit de mesures per donar totes les garanties sanitàries als electors. Així, les seus electorals de
la sala polivalent i la Biblioteca es van traslladar a espais més amplis i ventilats, com el poliesportiu i el
gimnàs de l’escola Sant Pau.
També es van marcar uns circuits únics d’entrada i sortida, i els membres de les meses es van equipar amb
EPIS durant la darrera hora de votació, destinada a les persones amb positiu de Covid-19 i als seus contactes
estrets. Malgrat tot, la jornada va transcórrer sense cap incidència a Sant Pol.
El govern municipal vol agrair la tasca desenvolupada per tot el personal municipal que va treballar per fer
que aquestes eleccions es denvoluipessin amb la major normalitat possible.

> Nova convocatòria per sol·licitar poder fer
ús dels horts urbans
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a Regidoria de Medi Ambient ha
obert un nou termini perquè les persones interessades en fer ús dels
horts urbans puguin presentar la seva
sol·licitud.

L’Ajuntament ha introduït algunes
modificacions en el reglament d’ús
dels horts urbans. Principalment, es
modifica la durada de les autoritzacions, fent-la de dos anys prorrogable

a un màxim de dos més, renovables any
a any. Tanmateix, es promouen sistemes
d’autocompostage i l’assessorament per
part de l’Ajuntament de tècniques de
control integral de plagues. Altrament,
es modifica la Comissió de Gestió i es
crea una Comissió de Seguiment. També
es modifiquen els requisits d’accés, introduint més criteris socials.
Amb el nou termini per presentar sol·lici-

> Enllestit el vestidor per
a les treballadores dels
Serveis Municipals
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a han finalitzat els treballs per habilitar un vestidor per a
dones a l’edifici del Sindicat, seu dels Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Amb aquestes obres s’ha construït i condicionat un vestidor exclusiu per a les treballadores de la Brigada municipal, dotats amb dutxes i lavabo, ja que fins al moment aquestes es veien obligades a
compartir l’únic vestuari disponible amb els seus companys homes
i a establir torns per al seu ús.
D’aquesta manera es garanteix el benestar i els dret dels tots
els treballadors i de les treballadores dels Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

tuds es pot optar a una de les sis parcel·les que actualment hi ha disponibles.
Totes aquelles persones que presentin
sol·licitud -fins al 5 d’abril- i no se’ls adjudiqui una parcel·la, passaran a formar
part d’una llista d’espera.
Trobareu més informació, els requisits,
així com el reglament d’ús i el model de
sol·licitud al web de l’Ajuntament:
www.santpol.cat

> Sant Pol s’adhereix a l’Associació de
Municipis per l’Energia Pública (AMEP)
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’Ajuntament de Sant Pol de Mar va assistir el 23 de febrer representat
per la Regidora de Medi Ambient, Isabel Llari, a l’assemblea constituent
de l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), que va tenir
lloc a la ciutat de Terrassa.
La presència del consistori santpolenc al naixement d’aquest nou organisme es produeix després que el Ple municipal aprovés a finals de gener els
acords fundacionals de l’AMEP. L’objectiu d’aquesta nova associació, que ja
aplega més de 70 municipis de tota Catalunya és que els ajuntaments puguin
unir-se i fer-se forts per aconseguir deixar de ser uns mers consumidors dels
oligopolis elèctrics i poder passar a ser uns actors actius per arribar a un
model energètic just, democràtic i ecoeficient, i per poder gestionar la xarxa
elèctrica dels nostres municipis, vetllar pel manteniment de les xarxes de
distribució, fomentar l’autoconsum d’energies renovables i lluitar contra la
pobresa energètica des dels municipis.
La necessitat de que els ajuntaments s’associïn i creïn xarxa s’ha fet més
palesa que mai arran de la pandèmia del Covid-19 i de la crisi generada per
aquesta, quan hem estat testimonis de la pujada de la factura de la llum per
als consumidors i quan molts territoris de Catalunya s’han quedat sense subministrament arrel dels darrers temporals per manca de manteniment i inversions en les xarxes de distribució d’electricitat.

> Es revisa la
normativa dels
estacionaments
de zona blava

> La Policia ofereix
xerrades sobre bullying i
educació vial a l’escola

E

l Ple municipal va aprovar per unanimitat
el passat 25 de febrer la modificació del
Reglament del servei d’estacionament
regulat de vehicles a la via pública.
La mesura afecta principalment als aparcaments d’alguns carrers de la zona de Moré,
que passen a ser de zona blava per regular
l’estada dels vehicles durant l’estiu.
Tanmateix, s’amplia el període de pagament
dels estacionaments de zona blava de tota la
vila, que serà de l’1 de juny al 30 de setembre.
A més, per millorar el pas de vehicles al carrer de la Plaça, se suprimeixen les dues places de zona blava i s’habilita una sola plaça
per a vehicles municipals.

La Policia Local de Sant Pol de Mar ha iniciat aquestes darreres setmanes un seguit de xerrades a l’escola Sant Pau sobre l’assetjament
escolar i la prevenció del bullying, així com també sobre educació
viària. Unes jornades que el cos policial reprèn aquest curs després
de que l’any passat no es poguessin portar a terme a causa de la
pandèmia.
L’objectiu d’aquestes sessions és poder informar i respondre els
dubtes que puguin tenir els infants sobre l’assetjament escolar, així
com que aprenguin a circular més segurs per la via pública ja sigui a
peu, amb bicicleta o amb patinet.
En aquesta mateixa línia de formació, la Policia Local de Sant Pol
també està treballant per poder oferir algunes xerrades a l’Institut
de Sant Pol sobre el bullying i sobre substàncies estupefaents.

