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> Un equip de voluntaris vetlla pel control de les colònies 
de gats de la vila

Sant Pol de Mar té implantades fins a 22 colònies controla-
des de gats arreu de la vila. Es tracta de colònies ateses i 
mantingudes amb el gran esforç i dedicació d’un equip de 

14 persones voluntàries que treballen contínuament pel benes-
tar d’aquests animals.
 Les tasques dels voluntaris és molt variada i intensa i comprén 
des de respondre trucades de veïns per resoldre dubtes a vi-
sitar els animals per comprovar la seva situació i que sempre 
tinguin aliment.
En el cas dels gats acabats de néixer, se’ls troba cases d’aco-
llida per a un mínim de dues setmanes i llavors es fa difusió per 
trobar persones disposades a l’adopció. Una tasca que es tre-
balla conjuntament amb els veterinaris per oferir un preu molt assequible a l’adoptant. En aquest sentit, tots 
els gats s’entreguen amb xip, cartilla i compromís d’esterilització, i es fa seguiment de l’animal per comprovar 
que s’adapta bé a la seva nova llar i que rep totes les atencions necessàries.
Una altra tasca important que porten a terme els voluntaris és la captura de les mares per a la seva esterilit-
zació i tornada al lloc on va ser capturada.
També es realitza divulgació i sensibilització amb explicacions als veïns del per què es torna l’animal al seu 
lloc quan es tracta de gats ferals, ja que hi ha gent que no els vol vivint aprop dels seus domicilis. Aquests gats 
esterilitzats i alliberats formen colònies, que són alimentades diàriament pel col·lectiu de voluntaris, el qual 
manté el contacte amb veterinàries per obtenir el pinso necessari a millor preu o pipetes per desparasitació i 
atenció general als animals.
Tammateix, es manté un cens de gats i la participació activa a les convocatòries d’entitats proteccionistes 
d’animals. 
En els darrers mesos l’equip de voluntariat a portat a terme amb el suport de l’Ajuntament 15 esterilitzacions i 
s’ha adquirit una gàbia per facilitar la tasca de capturar gats. A més, s’han atès dos gats d’urgència veterinària  
en molt mal estat, un d’ells per possible enverinament i que no va sobreviure, i un altre  que va patir un atrope-
llament i que s’ha pogut recuperar.

Màxima alerta davant la segona onada 
del Covid-19

Davant del constant augm-
nent de casos positius de co-
ronavirus diagnosticats en 

els darreres setmanes, el govern 
català s’ha vist obligat a endurir 
les mesures posades en marxa a 
finals d’octubre.
Així, al tancament inicials dels lo-
cals de restauració, s’hi ha afegit 
el toc de queda nocturn i el con-
finament perimetral en caps de 
setmana.
Mesures d’urgència per intentar 
aturar una segona onada del Co-
vid-19 que ha posat la pràctica to-
talitat dels municipis catalans en 
una situació de risc alt de rebrot.
En el cas de Sant Pol, les dades 
publicades pel Departament de 
Salut de la Generalitat mostren 
que la taxa de reproducció està 

per sota de 0, quan fa dues setmanes 
s’havia situat per sobre de 2. De totes 
maneres, l’índex es manté molt alt.
A nivell sanitari, la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva infor-
ma que actualment el nombre de 
pacients ingressats als hospitals de 
Calella i Blanes estan tornant a po-
sar a prova la capacitat de llits d’UCI, 
la qual cosa posa al límit els recursos 
del nostre sistema assistencial. 
És per això que des de l’Ajuntament 
es torna a demanar, tal com ja va fer 

en la primera onada, a prendre totes 
les precaucions possibles i a seguir 
les indicacions de les autoritats per 
aconseguir redreçar la situació. 
Ara més que mai és imprescindible la 
conscienciació de tothom, sobretot 
a l’hora de  portar sempre posada la 
mascareta fora del nostre domicili, 
mantenir una higiene constant de les 
mans i a mantenir la distància social, 
evitant en la mesura del possible 
qualsevol desplaçament o contacte 
extern a la unitat familiar.

L’Ajuntament fa una crida a tota la ciutadania per extremar les precaucions i evitar tant com es pugui els despla-
çaments i el contacte amb persones alienes al nucli familiar.

> Estrenem nous canals 
d’expressió ciutadana

> La campanya de 
vacunació de la grip 
es fa a Ca l’Arturo

L’Ajuntament ce-
lebra l’obtenció 
del Segell In-

foparticipa, el qual 
reconeix la qualitat i 
la transparència del 
web municipal, amb 
noves eines de par-
ticipació. 
Per una banda, 
s’obre la revista mu-
nicipal, l’ENS, a la reflexió de les entitats, col·lectius i persones sobre 
qüestions de tota mena, gràcies a una nova secció que veurà la llum a 
partir del gener del 2021. En aquest sentit, podeu llegir el darrer ENS 
per saber com participar-hi.
D’altra banda, hem creat una nova secció d’opinió al portal de Parti-
cipació Ciutadana en la qual els santpolencs i santpolenques poden 
publicar aquells escrits que considerin en relació a la política i gestió 
municipal, propostes públiques, crítiques, etc. i amb resposta per part 
del govern municipal.

JL’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha 
cedit al CAP de Sant Pol l’ús de part 
de les dependències de Ca l’Arturo 

per poder portar a terme la campanya de 
vacunació de la grip d’aquest any.
La campanya es va iniciar el 20 d’octu-
bre i s’allargarà fins al 27 de novembre. 
Durant els dimarts, dimecres i divendres 
d’aquest període i en la franja horària 
d’11.30 a 13h, una enfermera subministra-
rà la vacuna de la grip a les persones que 
es personin a l’edifici de Ca l’Arturo, amb 
preferència per a totes aquelles que ha-
gin sol·licitat cita prèvia des de la pàgina 
web de l’ICS o trucant al 93 760 48 18.

En marxa nous serveis per fer 
front a l’estat d’alarma

En la línia de prevenir el màxim possible desplaçaments inne-
cessaris a l’Ajuntament i d’evitar la concentració de persones 
en un mateix espai tancat, posem en marxa una nova platafor-

ma de petició de cita prèvia amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, els 
Serveis Tècnics municipals i els Serveis Socials.
La ciutadania podrà reservat la seva cita a través de l’aplicació que 
trobarà al web municipal. Des de l’Ajuntament es demana, però, 
que els tràmits amb l’administració municipal es facin prioritàri-
ament de manera telemàtica. Per això és imprescindible que cada 
ciutadà disposi del seu certificat o signatura electrònica, ja sigui 
IdCat, IdCat mòbil, @Clave, etc.
D’altra banda, i precisament per mantenir informada la ciutadania 
sobre les afectacions del nou estat d’alarma, decretat aquest mes 
d’octubre, s’ha habilitat un nou espai al web municipal dedicat al 
Covid-19, ja sigui amb les mesures i restriccions que decretin els 
governs de l’Estat i de la Generalitat, els ajuts disponibles per als 
sectors econòmics afectats, certificats d’autoresponsabilitat, re-
comanacions sanitàries, enllaços a les estadístiques de casos po-
sitius i afectacions a nivell local derivades de la pandèmia.

Pressupost Participatiu: 
dates de votació

Del 16 al 29 de novembre es podran votar 
les propostes finalistes del Pressupost 
Participatiu 2020 de Sant Pol.

En aquest període, les persones de més de 16 
anys empadrones a la vila podran escollir fins a 
cinc propostes d’entre les 21 finalistes, ja siguin 
d’inversió o de despesa corrent.
Les votacions es faran preferentment de mane-
ra telemàtica amb el formulari que trobareu al 
web municipal i al web de Participació Ciutadana.
Les persones sense accés a Internet podran vo-
tar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
La primera setmana de desembre es faran pú-
blics els resultats amb les propostes guanya-
dores i que, per tant, tindran dotació econòmica 
per a la seva execució en el pressupost munici-
pal de l 2021.
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> L’Ajuntament aprova bonificacions per la 
implantació d’energies renovables 

El govern de Sant Pol de Mar ha fet 
una passa més en el seu compro-
mís amb la lluita contra el canvi 

climàtic i en l’endegament definitiu per 
poder afrontar la transició energètica, 
i en el Ple municipal del 29 d’octubre 
va aprovar una nova ordenança per 
incentivar les instal·lacions d’autocon-
sum amb energia solar fotovoltaica als 
edificis de la vila.
Aquesta mesura preveu la bonifica-
ció del 95% sobre la quota de l’Impost 

sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. 
També contempla la bonificació del 
50% sobre la quota íntegra de l’IBI, 
amb un màxim del 50% del cost de pro-
jecte d’instal·lacio de les plaques, du-
rant 3 anys consecutius, a comptar des 
de la primera liquidació posterior a la 
presentació de la sol·licitud.
Per ser beneficiari d’aquestes bonifica-
cions caldrà complir els requisits que 
es recullen en la nova Ordenança, que 

> Sant Pol esdevé 
municipi feminista

> Més de 75.000 euros de reforç dels 
serveis en temporada d’estiu

En matèria de platges, les ac-
tuacions realitzades aquest 
estiu 2020 han anat encamin-

ades a restablir l’estat de les plat-
ges després del temporal Glòria i, 
d’altra banda, a aplicar les accions 
i mesures pertinents per reduir el 
risc de contagi de la COVID-19 als 
usuaris de les platges.
 Així, es va fer neteja dels efectes 
del Glòria de la platja de Can Villar 
fins al búnquer i es va refer el camí 
d’accés. Quant a la neteja diària de 
les platges, es va prioritzar la re-
collida manual de residus i el gar-
bella. Es va Instal·lar cartelleria i 
senyalització recordant les obli-
gacions als usuaris de mantenir la 
distància social i complir totes les 
normes d’higiene i les mesures de 
control d’aforament a les platges.

També es van contractar agents 
cíviques durant tota la temporada 
per fer inspecció i detectar inci-
dències. Unes actuacions que van 
suposar un sobrecost de 70.946 
euros per a les arques municipals.
Pel que fa a la recollida de residus, 

l’Ajuntament va portar a terme un re-
forç del servei durant l’estiu tant en 
la recollida de mobles i trastos vells 
a totes les àrees de contenidors els 
dilluns (4.361,28€ de sobrecost), com 
en la neteja de les àrees i la recollida 
dels dijous i divendres, així com en la 
neteja de totes les àrees per part de 
la brigada municipal.

Tanmateix, es van ampliar fins a 9 
àrees incloses en la recollida de re-
forç d’envasos dels dimecres i es van 
ampliar el nombre de contenidors 
d’envasos i cartró en 7 àrees de la vila. 
També es va canviar d’ubicació els 
contenidors de Roques Blanques pels 
continus abocaments de residus que 
no pertocaven, es van obrir 7 expe-
dients sancionadors i es va advertir a 
aquells ciutadans que feien servir les 
àrees de contenidors quan al seu ca-
rrer tenen implantat el porta a porta. 
La comparativa dels residus recollits 
en els mesos d’estiu de l’any 2019 i 
2020 posa de manifest que són les 
fraccions d’envasos i de paper/cartró 
les que han experimentat un augment 
notable aquesta temporada.

En matèria de Seguretat Ciutadana, 
la Policia Local s’ha dotat de nous 
agents i ha augmentat el servei de vi-
gilància a la via pública. El tancament 
dels locals d’oci nocturn ha propiciat 
l’augment de festes en habitatges 
privats, amb les conseqüents queixes 
dels veïns. Per aquest motiu es van 
fer 81 serveis (xivarri de persones al 
carrer, habitatges, locals i platges), 
28 dels quals van ser en habitatges, i 
es van interposar tres denúncies per 
aquesta conducta.

També la situació derivada de la pan-
dèmia ha provocat que la Policia Lo-
cal hagi estat requerida 17 vegades 
per “botellons” a les zones de la plat-
ja, del Parc del Litoral i del pavelló. Es 
van realitzar 4 denúncies per consum 
d’alcohol a la via pública i 5 per con-
sum i tinença d’estupefaents.
I en relació al control de les mesures 
anti-Covid, es van realitzar 9 serveis 
de tancament de platja i de peticions 
per queixes de les agents cíviques. 
També es va fer control de masca-
retes amb un total de 2.717 avisos i 8 
sancions fins al setembre.

Un cop acabada la temporada d’estiu, el consistori ha fet balanç de l’increment dels serveis prestats durant aquest 
període, especialment en matèria de platges, tractament de residus i seguretat ciutadana, en benefici de tota la 
ciutadania.

es podrà consultar al web municipal un 
cop aquesta hagi entrat en vigor.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha 
eliminat aquest mes d’octubre el 
punt fosc que suposava el pont de 

la BV-5128, el qual passa per sobre la 
riera, a l’altura del camp de futbol.
Malgrat que el consistori havia sol·lici-
tat diverses vegades a la Diputació de 
Barcelona -com a administració titular 
de la infrastructura- que instal·lessin 
més fanals en el tram d’aquest pont, la 
petició no ha estat encara atesa. 
Davant d’això, l’Ajuntament ha fet que 
part de l’enllumenat del camp de fub-

tol es mantingui encés fora de les ho-
res d’ús de l’equipament esportiu per 
il·luminar el pont. S’elimina, així, aquest 
punt fosc de la vila i s’augmenta la se-
guretat dels seus usuaris. 
Aquesta és el primer pas per aconse-
guir eliminar els diferents punts foscos 
de la vila i fer que totes les persones 
puguin circular arreu de la vila amb 
més seguretat. 
En aquest sentit, el 20 de novembre a 
les 19.00h està prevista una acció po-
pular per identificar tots els punts del 

> El govern vol eliminar els punts foscos de 
Sant Pol per aconseguir una vila més segura

El Ple del 29 d’octubre va aprovar una moció per decla-
rar Sant Pol de Mar municipi feminista i fer visible el 
compromís de l’Ajuntament amb les demandes del mo-

viment feminista, com ara crear una Comissió de seguiment i 
avaluació del grau de compliment dels objectius establerts al 
Decàleg per a la construcció de ciutats feministes, al qual Sant 
Pol s’ha adherit, i de les accions que se’n derivin.
També s’ha iniciat el procés d’elaboració d’un Protocol con-
tra la violència masclista amb la implicació de les regidories 
d’Equitat, Benestar Social, Sanitat, Joventut i Promoció Eco-
nòmica, la Policia Local, el CAP i els tres centres educatius del 
municipi. 
A més, hi ha en marxa un gran projecte per fer de Sant Pol un 
municipi coeducador, una proposta que es començarà a imple-
mentar a la Llar d’Infants, i que seguirà a l’escola i l’institut, i 
que pretén construir col·lectivament una societat lliure de vio-
lències i respectuosa amb la diversitat.

traçat urbà de la vila  mancats de llum, 
o aquells en què sigui insuficient, per tal 
que l’Ajuntament pugui solucionar-ho i 
augmentar-ne la sensació de seguretat. 

> Es congelen taxes i 
preus públics del 2021

L’ A j u n t a -
ment de 
Sant Pol 

va aprovar per 
unanimitat en 
la sessió plenà-
ria d’octubre la 
modificació de 
les Ordences Fiscals reguladores dels tributs muni-
cipals. 
De cara al 2021, el govern municipal congela les ta-
xes i preus públics, conscients que, amb la crisi eco-
nòmica derivada de la Covid-19 i l’impacte d’aquesta 
sobre moltes llars santpolenques, calia evitar un so-
breesforç fiscal als contribuents de la vila.
D’aquesta manera, els tributs de l’any que ve roman-
dran inalterats. 

Sant Pol de Mar dedicarà un espai de la vila a la memòria de Guillem Agulló, el jove independentista valencià 
assassinat brutalment per un grup d’ideologia neonazi l’any 1993.
Així es va aprovar en la sessió plenària celebrada el passat 29 d’octubre mitjançant una moció amb la qual 

es vol retre homenatge a la figura de Guillem Agulló i Salvador i refermar el compromís en la lluita pels valors 
democràtics i republicans i contra els delictes d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.
El text aprovat critica l’Estat espanyol per la seva complicitat amb l’extrema dreta i per encobrir els assassins 
del jove, la majoria dels qual van ser absolts, qualificant els fets com a crim d’Estat.
La moció va rebre el suport de totes les forces polítiques representades a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb 
l’excepció del PSC, que hi va votar en contra.

> Sant Pol retrà homenatge a la memòria 
de Guillem Agulló


