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> Programem un cicle 
de teatre familiar per 
aquesta tardor

Els diumenges 14 i 28 de no-
vembre, i 12 de desembre, 
juntament amb la sessió 

ja realitzada del 31 d’octubre, 
l’Ajuntament ofereix la possi-
bilitat de gaudir de teatre fa-
miliar amb propostes de mú-
sica, titelles i teatre al Centre 
Cultural i d’Esbarjo. Aquest és 
el programa:
- 14 de novembre: Els nous 
colors del metall, a càrrec de 
l’Auditori.
- 28 de novembre: Com gat 
i gos, a càrrec de Teatre Ani-
mal.
- 12 de desembre: Els contes de 
Nadal de les germanes Baldu-
fa, a càrrec de Tanaka Teatre.
Totes les sessions comencen a 
les 6 de la tarda i l’entrada és 
gratuïta.
Aquest cicle de teatre és la 
segona de les propostes que 
més vots va obtenir en la modalitat de despesa cor-
rent del Pressupost Participatiu del 2020 i s’executa 
juntament amb l’estudi de viablitat per implantar una 
escola de música i dansa municipal.

Crida ciutadana per dir “Prou violència!”

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar vol donar veu a les 
dones i als homes del nostre municipi, per tal de vi-
sualitzar el compromís col·lectiu contra les violències 

masclistes.

És per això que us demanem que doneu resposta, amb una 
frase o una paraula, a la pregunta que us adrecem i que 
és diferent en funció del vostre sexe, per deixar constàn-
cia del paper que han de tenir els homes en l’eliminació 
d’aquest greu problema estructural existent a la nostra 
societat.

Així, si sou dones us preguntem: Què és per a tu la violèn-
cia masclista? Mentre que si sou homes, la pregunta és: 
Què fas per aturar la violència masclista?

Us proposem que us feu una fotografia, sense mostrar el 
vostre rostre, per deixar constància d’una reflexió com-
partida, tal i com podeu veure en la imatge d’exemple que 
acompanya aquesta notícia.

En el marc de la campanya d’enguany del 25N, el consistori fa una crida als veïns i veïnes de la vila perquè participin 
en una acció col·lectiva de denúncia contra la violència de gènere.

Podeu enviar-nos les vostres fotografies fins al 12 de no-
vembre a equitat@santpol.cat

Amb totes les imatges rebudes elaborarem un vídeo que 
difondrem amb motiu de la campanya del 25 de novembre, 
Dia internacional contra la violència de gènere, i que en-
guany portarà per lema “Prou violència!”

> Estrenem una nova ruta guiada al búnquer de 
Can Villar

La temporada de rutes guiades d’aquest 
2021 encara la recta final amb novetats 
respecte a les edicions anteriors. 

I és que enguany s’ha posat en marxa la 
ruta “Sant Pol i la guerra civil”, de la qual 
es realitzen dues visites guiades al fortí de 
la platja de Can Villar, llegat de la Guerra 
Civil, i mitjançant les quals es pot visitar 
l’interior del búnquer i conèixer més a fons 
detalls d’aquesta etapa històrica a Sant 
Pol i a les poblacions de la costa catalana. 
La primera visita al búnquer va tenir lloc el 
passat 23 d’octubre, mentre que la segona 
tindrà lloc el pròxim 27 de novembre. Les 
places per a les dues visites s’han esgotat, 
de manera que vista la bona acollida, des 
de l’Ajuntament es programaran noves vi-
sites de cara a l’any 2022.
A més, properament estarà disponible a 
l’apartat de Turisme del web municipal 
unes visites guiades virtuals del búnquer 
de Can Villar i al campanar de l’església de 
Sant Jaume.

> Enhorabona campiona!

L’Ajuntament de Sant Pol esdevé entitat 
de registre del certificat idCat

L’Ajuntament, a través l’Oficina d’Atanció al Ciutadà, és 
des d’aquest mes de novembre una entitat de registre 
Idcat Certificat. D’aquesta manera, la nostra vila es-

devé una de les diverses administracions públiques que 
s’encarreguen de comprovar la veracitat de les dades in-
troduïdes quan una persona sol·licita el certificat digital 
idCat.

L’idCAT Certificat us permet accedir als diferents tràmits 
i gestions que ofereixen moltes administracions com, per 
exemple, obtenir l’informe de vida laboral de la Segure-
tat Social, obtenir el certificat d’antecedents penals que 
ofereix el Ministeri de Justícia, presentar la declaració de 
la Renda a l’Agència Tributària (AEAT), accedir a diferents 
Carpetes ciutadanes dels diferents ajuntaments i admi-
nistracions públiques.

Per obtenir l’idCAT Certificat cal introduir les dades a 
través del formulari que trobareu a www.idcat.cat i va-
lidar-les a l’entitat de registre (l’OAC de l’Ajuntament), 
mitjançant la persona que us atendrà.

D’aquesta manera, el govern municipal vol oferir nous re-
cursos a tota la ciutadania per facilitar la transició cap 
a la tramitació electrònica i estalviar els desplaçaments 
presencials per realitzar els tràmits municipals. 

En aquest sentit, en els propers mesos s’aniran introduïnt 
al web municipal tràmits que es podran realitzar per in-
ternet sense necessitat de desplaçar-se físicament.

L’Ajuntament de Sant 
Pol vol felicitar la wa-
terpolista santpolenca 

Cristina Nogué Frigola per 
haver-se proclamat cam-
piona del món júnior amb 
la selecció espanyola en la 
final del campionat dispu-
tada el passat mes d’octu-
bre a Israel, en la que van 
derrotar per 5 gols a 10 
la selecció de Grècia. Per 
molts èxits més! 

El Ple municipal celebrat el 28 d’octubre va aprovar 
una moció perquè l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
liquidi el pagament d’impostos estatals a l’Agència 

Tributària de Catalunya (ATC) per considerar-se la forma 
més directa de pagament d’aquests tributs, atès que la 
llei  preveu que el pagament davant l’ATC produeix efec-
tes alliberadors del pagament del deute tributari,  i com 
a un pas cap a la sobirania fiscal catalana.
La moció també demanava a la Generalitat que incre-
menti els recursos de l’ATC per afrontar amb condicions 
el repte de ser la principal administració recaptadora 
d’impostos a Catalunya i insta la resta d’ajuntaments de 
Catalunya a fer el mateix pas.

> Sant Pol pagarà els 
impostos estatals a l’ATC
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> El Ple d’aquest mes de novembre ratificarà 
les votacions del Pressupost participatiu 2021

Un total de 297 persones va participar a les votacions del Pressupost Participatiu 2021, que es van portar a terme 
entre el 27 de setembre i el 10 d’octubre.
Aquesta xifra suposa una participació del 6,1% del cens de persones majors de 16 anys de la vila que podien pren-

dre part en les votacions.
Atès que no s’ha assolit el 10% de participació mínima que s’havia establert com a topall mínim per validar el procés de 
votació, el govern municipal sotmetrà a decisió del plenari del mes de novembre la ratificació de les votacions.
Pel que fa a les propostes guanyadores de la primera edició, des de les diferents àrees municipals se segueix treballant 
perquè siguin una realitat abans de finalitzar l’any en curs. 
Podeu consultar tota informació sobre el Pressupost Participatiu 2021 entrant a www.governobert.santpol.cat

> El delegat del Govern a Barcelona visita la 
nostra vila

El delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Barcelona, Sr. Antoni Morral, va visitar Sant Pol de 
Mar el  21 d’octubre per reunir-se amb l’Alcalde, Al-

bert Zanca, i la primera tinent d’Alcalde, Isabel Llari.
Morral va signar el llibre d’Honor de l’Ajuntament i va 
mantenir una trobada amb els representants de l’equip 
de govern municipal en la qual se li va preguntar per di-
versos assumptes que afecten la nostra vila en matèria 
de mobilitat, com ara el desdoblament del tram ferroviari 
entre Blanes i Arenys, i sobre les possibilitat de millorar 
l’accessibilitat a peu i en vehicle al centre del poble arran 
de la pacificació de la N-II. També es van posar sobre la 
taula qüestions d’infraestructures, com ara l’enderroc de 
les guinguetes d’obra de les platgtes.
El delegat del Govern va predre nota de totes les petici-
ons de Sant Pol i va anunciar que s’està valorant la possi-
bilitat de crear grups de treball transversals en matèries 
que afecten a diversos municipis.
Aquesta trobada s’emmarca dins del nou programa de 
treball del delegat i té com a objectiu conèixer directa-
ment l’actualitat territorial dels municipis que formen 
part de la demarcació de Barcelona.

> Aquesta tardor, comprar a Sant Pol 
segueix tenint premi!

L’Ajuntament i la Unió d’Establiments i Serveis de 
Sant Pol de Mar han posat en marxa la campanya 
comercial de tardor, que té lloc entre el 30 d’oc-

tubre i el 14 de novembre.
Fins a 47 establiments diferents participen en aquesta 
iniciativa de fidelització comercial que regalarà am-
polles reutilitzables i tasses entre totes aquelles per-
sones que emplenin la seves butlletes de participació 
amb cinc segells de diferents establiments adherits a 
la campanya. Per poder obtenir un segell, només cal 
realitzar una compra mínima de 5 euros.
Un cop emplenada la butlleta, només caldrà dur-la a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i bes-
canviar-la o bé per una tassa o bé per una ampolla 
reutilitzable. Les unitats són limitades i es bescanvia-
ran fins a esgotar existències.
A més, totes les persones que dipositin la seva butlleta segellada a l’urna de l’Ajuntament, entraran en el sor-
teig de vals oferts per tots els establiments adherits.

> El Consell de la Vila 
celebra la seva primera 
trobada

El passat 30 d’octubre al matí va tenir lloc la reunió de consti-
tució del Consell de la Vila, en la qual es va presentar aquest 
òrgan de Participació Ciutadana, les persones que en formen 

part i les funcions que portarà a terme a partir del seu desplega-
ment.
Fins a una trentena de persones van participar en aquesta troba-
da, la qual també va servir per oferir un taller de formació sobre 
participació ciutadana a càrrec d’una empresa consultora especia-
litzada en la matèria.
La sessió es va tancar amb un petit refrigeri per a totes les perso-
nes assistents.

> El Ple reclama 
compensacions 
per la suspensió 
de l’impost de les 
plusvàlues

La sessió plenària del 28 d’octubre va 
aprovar per unanimitat una moció en la 
qual es denuncia la vulnerabilitat de les 

finances municipals davant de la suspensió 
de l’impost de les plusvàlues, ja que la sen-
tència dictada a finals d’octubre pel Tribunal 
Constitucional posa en perill l’equilibri dels 
pressupostos municipals de cara al 2022. 
La moció aprovada exigeix al govern de l’Es-
tat que adeqüi d’urgència, via Reial Decret 
Llei, la metodologia de càlcul de la base im-
posable per tal de dotar de plena seguretat 
jurídica la liquidació de l’impost, i insta a la 
creació d’un fons extraordinari per a com-
pensar la pèrdua d’ingressos mentre no en-
tri en vigor el nou mètode per calcular l’im-
post de les plusvàlues. 
D’altra banda, la moció també reclama un 
fons permanent de compensació en favor 
dels ajuntaments per la reducció d’ingres-
sos que generi el nou mètode de càlcul de 
l’impost.


