Sant Pol t’informa

> Sant Pol celebra una Diada de Catalunya marcada per
les mesures anti-Covid

L

a diada de l’11 de setembre ha estat enguany condicionada per les mesures de prevenció i de seguretat per
evitar la propagació del coronavirus. I Sant Pol no n’ha estat una excepció.
La tradicional ofrena floral per part del consistori, dels partits polítics i de les entitats locals es va haver
de traslladar de lloc, ja que la placeta del Cau no reunia les condicions necessàries per mantenir la distància de
seguretat entre les persones assistents. És per això que l’acte es va traslladar al Parc del Litoral, amb reserva
de localitats prèvia i control d’accés, i es va demanar que l’ofrena es fes per part d’una sola persona en representació de cada entitat.
A més, l’acte es va fer a les 17.14h de la tarda per fer coincidir l’ofrena amb aquesta data tan significativa i la
Coral Sant Pol Canta va interpretar el Cant de la Senyera i Els Segadors.
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L’Ajuntament aprova el conveni amb
Ensenyament per ampliar l’escola Sant
Pau i construir el nou institut-escola
El Ple municipal dóna llum verd a la signatura del conveni amb la Generalitat, pas previ perquè la construcció del
nou institut esdevingui una realitat, amb els vots a favor dels partits al govern (ERC i CUP) i els vots en contra de
JxCat Sant Pol, Junts per Sant Pol i el PSC.

E

l Ple municipal celebrat el
passat 10 de setembre va
aprovar amb els vots a favor
del govern municipal i en contra
de tots els partits a l’oposició, autoritzar la signatura del conveni
entre l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar i la Generalitat de Catalunya
per a la construcció del futur institut-escola de la vila.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
pren la iniciativa de solucionar un
problema prioritari sense esperar
a que la Generalitat pugui disposar de consignació pressupostària
per executar l’obra, i tirarà endavant l’obra en els terrenys municipals del Sot del Bagueny, al costat
de l’actual escola de primària.

> Es recol·loquen els
contenidors de roba usada

J

a s’han tornat a
col·locar els contenidors de roba
usada que es van haver de retirar durant el
confinament.
Les ubicacions actuals
són la plaça Anselm
Clavé, l’aparcament
de l’escola Sant Pau,
el carrer Entitats, i
l’aparcament de sorra
dels Garrofers.
Els contenidors de Roba Amiga estan gestionats per l’empresa d’inserció pel tractament del residus tèxtils Solidança,
la mateixa que ofereix el servei de Reparatruck a la nostra
vila, el qual esperem poder tornar a oferir pròximament.

> En marxa la reparació
de la coberta del Museu

J

a estan en marxa els treballs per reparar la coberta del Museu de Sant Pol, que fa molts anys
que patia filtracions d’aigua i que amb el temporal
Glòria va quedar encara més afectada.
Amb les obres es renovarà la coberta, la canal de recollida d’aigües i una part dels baixants. El cost de la
intervenció és de 73 mil euros i la previsió és que estigui enllestida a finals d’octubre.
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Així, l’Ajuntament executarà el
projecte de construcció del nou
institut en un termini màxim de
tres anys, suposant, per tant, la
solució més factible a curt termini per resoldre el problema de
les precàries condicions que els
alumnes de l’institut provisional
pateixen des de l’any 2014.
El projecte de construcció del
nou institut-escola preveu executar-se en diverses fases. La
primera d’elles és l’ampliació de
l’escola i la retirada dels mòduls
provisionals adjacents a l’escola
Sant Pau, previst per al present
curs 2020-2021. També durant
aquest mateix curs està prevista
la licitació de la redacció del projecte i de les obres de construcció
del nou edifici.

Pel que fa a l’execució de les obres
de construcció, aquestes es tirarien
endavant en el curs 2021-2022 per,
finalment, poder inaugurar el nou institut-escola en el curs 2022-2023.
En aquest sentit, està previst que el
consistori executi la totalitat del projecte i que la Generalitat retorni el
80% del cost de la inversió.
El conveni que l’Ajuntament subscriurà amb la Generalitat determina
que el cost de la construcció sigui
d’uns 4 milions d’euros, de manera
que la Generalitat retornarà al consistori 3,2 milions d’euros en el termini de tres anys.
Per a l’actual govern, format per ERC
i la CUP, el projecte del nou institut-escola ha estat una prioritat des
del primer moment. A banda d’haver
trobat una solució a la precarietat
dels equipaments educatius, també
pretén recuperar el consens polític
de creixement urbanístic zero que
contemplava el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), aprovat
inicialment en el Ple del 7 de juliol

de 2014 i que l’anterior govern no va
arribat a aprovar definitivament.
L’actual govern de Sant Pol de Mar
entén que les deficiències d’equipaments no s’han de resoldre mitjançant la reclassificació urbanística
de sòl no urbanitzable i amb la construcció de més habitatges. Al contrari
d’això, el govern municipal considera
que el problema de l’habitatge a Sant
Pol no rau en la manca d’habitatges
disponibles, sinó en la impossible accessibilitat econòmica per a la majoria dels santpolencs i santpolenques.
En aquest sentit, l’actual govern insta
tots els grups municipals a recuperar
el consens polític per tirar endavant
aquest projecte tant necessari per la
qualitat de vida dels nostres infants i
joves.
A nivell educatiu, el model d’institut-escola permet integrar l’educació
primària i la secundària en un mateix
centre i li atorga autonomia pedagògica per impulsar els seus projectes
educatius i capacitat organitzativa i
de gestió dels seus recursos.
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> Arrenca el nou curs escolar 2020-21
Els centres docents i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar han fet un esforç per poder reobrir les aules després de sis
mesos i iniciar el curs amb la màxima normalitat possible.

L

a comunitat educativa i l’Ajuntament han treballat plegats
contrarrellotge en les darreres setmanes per poder adequar
els centres docents als nous protocols sorgits arran de la pandèmia de la Covid-19.
Des de la Regidoria d’Educació
s’han promogut tot un seguit de
mesures per ajudar a que el curs
comenci en les millors condicions
possibles. En el cas de la llar d’infants municipal El Pi del Soldat,
s’han condicionat els patis per tal
de no barrejar grups i s’ha creat
un circuit perquè els pares no es
creuin a l’hora d’entrar i sortir.

També s’ha habilitat la sortida
d’emergència perquè es pugui
fer servir com a sortida habitual de la llar d’infants i s’ha
comprat un ordinador per a
cada aula. Alhora, s’ha habilitat l’aula d’ordinadors com a
vestuari per a les educadores.
Pel que fa a l’escola Sant Pau,
s’han pintat uns recorreguts a
l’entrada del centre per facilitar l’accés i sortida de pares i alumnes, s’ha posat un servei nocturn de
vigilància a l’escola per evitar nous
intents de robatori al centre, s’ha fet
una posta a punt del seu entorn i s’ha
col·laborat en el trasllat de material i

D
mobiliari d’aules.
Quant a l’institut, s’ha cedit l’ús de
les antigues escoles al departament
d’educació perquè s’hi pugui fer el batxillerat i permetre, així, esponjar els
actuals espais del Parc del Litoral.

> Novetats al centre de salut de Sant Pol

A

partir de l’1 d’octubre, el dispensari mèdic de
Sant Pol de Mar ofereix atenció presencial i
obre tots els matins de dilluns de divendres, i
també ho fa durant les tardes dels dilluns i dels dijous.
A més, també a partir de l’1 d’octubre el centre disposa de tres metges de capçalera.
Quant al servei de pediatria, aquest setembre ja
s’ha estat prestant durant tota la setmana.

> Modificacions en
els ajuts de Serveis
Socials per fer-los més
accessibles

L

’Ajuntament ha realitzat modificacions puntuals
a les bases per accedir als diferents ajuts socials.
Concretament hi ha hagut un important increment
del barem econòmic per poder accedir als ajuts, d’un
48%, fins a un topall del triple de l’IRSC.
Es pretén, d’aquesta manera, fer les bases més inclusives i ampliar el ventall de famílies que hi puguin accedir, donant cobertura a aquelles que hagin passat per
un atzucac a causa de la pandèmia.
Una altra novetat important és que s’hi inclouen ajuts
al transport públic per a majors de 65 anys, donant
resposta a una vella reinvindicacio del col·lectiu Marea
Pensionista.
Per a informació més detallada podeu contactar amb
els Serveis Socials municipals.

D’aquesta manera, el CAP de Sant Pol recupera la normalitat després dels canvis que es van haver introduir
com a conseqüència de la pandèmia.
Pel que fa a la campanya de la vacunació de la grip, en
les pròximes setmanes es portarà a terme a la nostra vila. Enguany és important que tot el col·lectiu de
risc habitual es vacuni de la grip per poder discriminar
aquest virus i els símptomes que té associats amb els
del Covid-19.

> En vigor la nova
Ordenança de tinença
d’animals domèstics

S

> Sant Pol es nega
a cedir els seus
estalvis a l’Estat

ant Pol ja té vigent la nova Ordenança de tinença
d’animals, en la qual destaca que de l’1 de maig al
30 de setembre es permet la circulació de gossos,
en horari de 20 a 8h, als espais verds i només a les platges de Can Villar, La Murtra i Roques Blanques.
Fora de la temporada d’estiu, de l’1 d’octubre al 30
d’abril, es permet la lliure circulació de gossos tant a les
platges com als espais verds de la vila, recordant que
sempre cal que vagin lligats i recollir les defecacions i
diluir els orins.
D’altra banda, no es permet l’accés d’animals als parcs
infantils per tal d’evitar deposicions i miccions dins
d’aquest espai, així com tampoc es permet rentar-los a
la via pública ni a les fonts del terme municipal, ni fer-los
beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts
públiques.

avant l’anunci del govern espanyol de disposar
del romanent de tresoreria dels ajuntaments per
cobrir la seva manca de liquiditat, l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar s’ha pronunciat totalment en contra i
s’ha adherit al Manifest conjunt impulsat per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), així com
a la Moció per a la suficiència financera dels ens locals,
impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar considera que aquest
fet suposaria un autèntic espoli a les finances municipals i un abús del poder envers les corporacions locals i
sobre els seus estalvis que, en definitiva, són dels veïns
i veïnes de la vila.

> Protocol de represa
de les activitats
esportives a la vila

L

es diferents entitats esportives han estat elaborant
un protocol per a la represa de les activitats esportives als equipaments de Sant Pol.
En aquests documents s’explica quines mesures higièniques han pres en relació a prevenir la propagació del coronavirus, tant pel que a la neteja i a la desinfecció de les
instal·lacions esportives, com en el control d’accessos,
el circuit de circulació per les instal·lacions, les mesures
de prevenció i el protocol d’actuació en cas de detecció
d’aparició de simptomatologia.
Els protocols han estat elaborats per l’ATC Sant Pol, el
Bàsquet Sant Pol 07, el Club Petanca Sant Pol i el Club
de Tennis Sant Pol, sota la supervisió de la Regidoria de
Santitat, i són revisables en el temps.

> Les propostes finalistes del Pressupost
Participatiu passen a la fase de votació

L

’Ajuntament de Sant Pol ha classificat i analitzat durant aquest estiu
les 138 propostes que els vilatans i
vilatanes de Sant Pol van fer arribar en
la primera fase del Pressupost Participatiu que es va portar a terme entre
els mesos de maig i juny.
Totes aquestes persones van realitzar
una o diverses propostes per portar a
terme durant l’any pròxim amb els 100
mil euros que l’Ajuntament destinarà a
una partida econòmica específica amb
la finalitat d’executar aquelles accions
que resultin més votades per part de la
ciutadania.
En els pròxims dies es publicarà el llis-

tat de les propostes que passen a la votació.
En aquest sentit, s’habilitarà
un
formulari
web durant 15
dies des del
qual les persones de Sant Pol més grans de 16 anys
podran votar fins a un màxim de 5 propostes, establint una prioritat de l’1
(més prioritària) al 5 (menys prioritària).
Posteriorment es publicaran els resultats i es confeccionarà el llistat de les

propostes guanyadores, que s’inclouran
en el pressupost municipal del 2021,
sempre que hi hagi hagut una participació mínima del 10% del cens.
També es realitzarà un seguiment de
l’execució de les propostes guanyadores i se n’informarà a la ciutadania.

> Es reobre el vial lateral del Parc del Litoral

A

principis de setembre van quedar enllestits els treballs d’asfaltament i de pintura vial de
l’accés al Parc del Litoral per la banda
del pavelló.
Un cop reobert el trànsit, els vehicles
ja poden accedir i sortir des d’aquest
vial, mentre que el pont de ferro de
la riera es manté només com a accés
d’entrada al parc.
Els treballs també han permès habilitar una àmplia zona peatonal de

sauló. Les obres
s’han portat a
terme per part de
l’Ajuntament i de
l’ACA per reparar
els danys que el
temporal Glòria
va provocar en el
vial, amb el descalçament parcial
del lateral de la
riera.

