Sant Pol, un poble afortunat i solidari
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha obert un número de
compte per recaptar fons per als damnificats pel tsunami al
sud-est asiàtic. D’aquesta manera, tothom que vulgui podrà
fer el seu donatiu per ajudar les víctimes d’aquesta
catàstrofe. El número de compte al que podeu adreçar els
vostres donatius és el: 3110.043.000007.5 (a l’oficina de la
Caixa Laietana de Sant Pol).
El sorteig del “Nen” d’aquest any va portar el millor regal de
reis per a Sant Pol. El primer premi de la rifa va caure en el
número 56.139, venut íntegrament a l’administració de loteria número 1 de Sant Pol. L'Ajuntament vol felicitar tots els
veïns de la població que han estat afortunats en aquest sorteig que ha deixat al poble més de 56 milions d'euros.
Sant Pol sempre ha estat un poble solidari, com ha
demostrat en les diverses edicions de la Marató de TV3
organitzades al nostre poble. En la d’aquest any, dedicada
a la lluita conta el càncer, es va tornar a batre un nou rècord

Primer festival infantil de Nadal a Sant Pol
L’Ajuntament de
Sant Pol va organitzar per aquestes
festes el primer
festival infantil de
Nadal,
Nadàlia,
adreçat a tots els
nens i nenes del
poble. Aquesta iniciativa lúdica i d'es-
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La Rosa
i en Liso,
administradors
de
loteria,
davant
del
número
premiat.

de recaptació, recollint 18.000 euros a través de donatius i
altres activitats organitzades per aquest motiu. Segurs que
Sant Pol tornarà a mostrar la seva solidaritat en la
catàstrofe causada pel sisme marí, esperem que un pessic
del premi del sorteig de Reis pugui alleujar el sofriment de
les víctimes d’aquesta tragèdia.
barjo, a la qual van assistir uns 250 nens, va sorgir per la
manca d'oferta per a la població infantil durant les vacances
de Nadal. El festival es va ubicar al Polisportiu Municipal
des del 27 de desembre fins al 9 de gener, obert matins i
tardes. En aquest espai els nens podien saltar en inflables
i llits elàstics, participar en tallers de manualitats, presenciar
espectacles de màgia, animació i titelles, entre d’altres
activitats d'esbarjo i d'animació. Després d’aquesta primera
experiència, la Regidoria de Joventut iniciarà un procés
d’avaluació amb els assistents, organitzadors i associacions de pares, per dissenyar la proposta de l’any vinent.

Manifestació contra la violència de gènere Finalitzat l’estudi de la realitat juvenil que
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar es va sumar a la propos- marcarà les línies bàsiques de la regidoria

ta de les dues entitats municipalistes catalanes (ACM i
FMC) i les quatre diputacions provincials per manifestar-se
contra la violència de gènere en motiu del dia internacional
per a l'eliminació de la violència contra les dones. Per això
es va elaborar un manifest conjunt, per ser llegit a les diverses concentracions que es van fer el dia 25 de novembre
davant dels ajuntaments. A més de llegir el manifest, es va
oferir una petita actuació musical a càrrec de dues professores de l’Escola de Música.

La Generalitat concedeix una subvenció
per pagar les últimes obres a Ca l’Arturo
La Secretaria General de Joventut de la Generalitat ha concedit a l’Ajuntament de Sant Pol una subvenció de 5.500
euros per pagar les darreres obres de condicionament de
Ca l’Arturo, que es van fer l’estiu passat.

Una quinzena de persones assisteixen
al curs de monitors de lleure a Sant Pol
Una quinzena de persones van assisitir al curs de monitors
organitzat a Sant Pol amb la col·laboració de la Fundació
Pere Tarrés. En aquest curset, impartit a Ca l’Arturo, es van
donar les classes teòriques destinades a obtenir el títol de
monitor. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de la política de
la regidoria d’educar els joves en el lleure, i es té la intenció de seguir muntant activitats en aquesta línia.
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La Regidoria de Joventut ja té finalitzat l’estudi de la realitat juvenil, que s’ha elaborat a Sant Pol amb el suport del
Consell Comarcal del Maresme. Ara s’està preparant la
maquetació de l’estudi, del qual es farà una presentació
pública. Amb els resultats d’aquest estudi, s’iniciarà un
procés participatiu amb els joves i altres agents socials per
elaborar les polítiques de joventut al poble.
D’altra banda, seguint la voluntat d’implicar els joves en el
funcionament de Sant Pol, les regidories de Festes i
Joventut treballaran conjuntament amb els joves i les entitats juvenils per muntar diverses activitats al poble.

Programa de Termalisme Social
(Balnearis 2005):
Des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Pol s'informa a totes les persones que vulguin acollir-se al programa de termalisme social durant els mesos de febrer a agost
que poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 27 de
gener. Les sol·licituds cal demanar-les a l'Ajuntament i
omplir-les, recordem que l'informe mèdic ha d'estar omplert
pel metge de família. Aquest imprès s'ha d'entregar als
Serveis Socials, juntament amb una fotocòpia del DNI, la
targeta sanitària i un justificant de la pensió. D'altra banda,
hi haurà un segon torn per acollir-se al programa de balnearis durant els mesos de setembre a desembre.
Aquestes sol·licituds es poden presentar fins el 9 de maig.
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Aproven l’adjudicació de la segona fase
de les obres de la nova Llar d’Infants
El Ple Municipal del passat 22 de desembre va aprovar per
unanimitat l'adjudicació definitiva de la segona fase de la
construcció de la nova Llar d'Infants Municipal als Garrofers, que s'ocuparà de l'estructura, obra i instal·lacions de
l'edifici amb un termini d'execució de sis mesos i una
rebaixa d'un 4,3% sobre el cost de licitació.
Les obres de la nova Llar d'Infants es troben ja finalitzant la
seva primera fase, en la que s'han executat les excavacions del terreny i la fonamentació de l'edifici. El projecte,
que costarà un total de 1.397.234,83 euros, es finançarà a
traves de les subvencions rebudes per part de:
· Departament d'Educació de la Generalitat................230.625 e.
· Fons FEDER de la Unió Europea...............................200.000 e.
· Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona....300.000 e.
· Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya PUOSC.....420.658 e.

Aquestes ajudes sumen un total de 1.151.283 euros. La
resta del pressupost 245.951,83 euros, l'aportarà
l'Ajuntament mitjançant un crèdit.
EL Ple del passat 22 també va aprovar, amb les abstencions de PSC i Som-hi, demanar un crèdit per valor de
500.000 euros a traves del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona. Mitjançant aquest acord, la
Diputació atorga a l'Ajuntament una subvenció per pagar
els interessos del crèdit per valor de 30.337 euros. Els diners d'aquest crèdit serviran per pagar la part del cost de
les obres de la Llar, 245.951,83 euros, i la resta per pagar
altres necessitats de l'Ajuntament.
En el mateix Ple també es va aprovar l'acceptació de la
subvenció que el Departament d'Educació destina al manteniment de la Llar per valor de 92.150 euros, aquesta
quantitat varia cada any en funció del nombre de nens
matriculats i la quantitat nen/any que destina el
Departament d'Educació.

Des de l'any 97 fins avui dia, la Llar ha sofert un increment
de les matriculacions del 54%. Aquest any es continua amb
la distribució entre els dos centres de Santa Clara i Ca
l'Arturo. S'espera que de cara al proper curs ja es pugui
estrenar el nou edifici dels Garrofers que cobrirà la creixent
demanda de places de la nostra Llar Municipal.
Els equipaments del nou edifici així com la distribució dels
espais i ambients exteriors els estan portant a terme l'equip
educatiu del centre conjuntament amb l'Associació de
Mestres Rosa Sensat, mitjançant l'assessorament de la
Sra. Irene Balaguer i la Sra. Carme Cols.

p l a

CALENDARI DE LES PROPERES REUNIONS
COMISSIONS:

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

Dimarts 01
Medi ambient

Dimarts 01
Habitatge

Dimarts 05
Conclusions

Dimecres 19
Comerç, serveis
i turisme

Dimecres 16
Ocupació

Dimecres 23
Conclusions

Dimecres 26
Joventut i
esports

Dimecres 23
Ensenyament i
àmbit sociosanitari

Dimecres 30
Conclusions

URBANISME I MEDI AMBIENT
President: Joan Tarruella
Secretària: Lídia Sagristà
Tècnic del Consell Comarcal: Bernat Costas
ECONÒMICA I SOCIAL
President: Albert Font
Secretari: Xavier de Montellà
Tècnic del Consell Comarcal: Josep Pena
SERVEIS PERSONALS I QUALITAT DE VIDA
President: Ramon Llastarry
Secretària: Ester Bachs
Tècnic del Consell Comarcal: Bernat Costas
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A www.santpol.org podeu trobar tota la informació que fa referència al Pla Estratègic: les actes de les reunions, les diferents comissions que l’integren, el cronograma d’actuacions, a més a més d’un apartat de contacte.

p l e n s
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 16/11/04:
- Aprovació provisional expedient de modificació
d'Ordenances Fiscals.
S’aprova amb el vot a favor de l’equip de govern, l’abstenció del PSC i el vot en contra del grup Som-hi.
ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 16/11/04:
- Aprovació del Pressupost Municipal per a l'exercici
2004.
S’aprova amb el vot a favor de l’equip de govern, l’abstenció del PSC i el vot en contra del grup Som-hi.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 22/12/04:
- Aprovació adjudicació definitiva concurs obra "Construcció de la nova Llar d'Infants Municipal - Fase 2ª: Estructura,
Obra i Instal·lacions". Aprovat per unanimitat.
- Aprovació acceptació subvenció Generalitat (Ensenyament) Llar d'Infants - 2004. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació proposta designació de Jutge de Pau titular.

m u n i c i p a l s

Aprovat per unanimitat.
- Aprovació acceptació operació de crèdit 500.000
Programa "Crèdit Local Conveni Diputació - Caixa d'Estalvis
de Catalunya; acceptació subvenció interessos; i dels convenis reguladors". S’aprova amb els vots favorables de
l’equip de govern i les abstencions de Som-hi i PSC.
- Aprovació Pla de Sanejament financer. S’aprova amb els
vots favorables de l’equip de govern i les abstencions de
Som-hi i PSC.
- Aprovació inicial modificació Reglament de Funcionament
del Règim Intern de la Llar d'Infants Municipal. Aprovat per
unanimitat.
- Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC de suport a
les seleccions esportives catalanes. Aprovada per unanimitat.
- Moció que presenta l'Equip de Govern "per un retorn íntegre" dels documents catalans espoliats a Salamanca. Aprovada per unanimitat.
(La gravació íntegra dels plens es pot trobar a www.santpol.org, excepte la del dia 22/12, que no es va poder fer per
problemes tècnics)

a c t u a l i t a t
Sant Pol aprova un pla de sanejament
financer per eixugar el dèficit acumulat
El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Pol va aprovar el
passat 22 de desembre un pla de sanejament financer destinat a eixugar el romanent de tresoreria negatiu acumulat
pel consistori en els últims anys. Aquest pla de sanejament
fa una previsió pressupostària dels ingressos i despeses de
l'ajuntament fins a final de legislatura, i es va aprovar amb
els vots favorables de l'equip de govern i les abstencions de
PSC i Som-hi.
L'auditoria realitzada als comptes de l'Ajuntament de Sant
Pol de l’exercici 2002 va detectar un romanent de tresoreria negatiu molt important, que a tancament de l'exercici
2003 ja ascendeix a 1.554.742 euros. Per tal de complir
amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària i per posar els
comptes de l'ajuntament en condicions per poder afrontar
les importants inversions projectades per aquesta legislatura, entre elles la construcció de la nova Llar d'Infants
Municipal, l'Ajuntament va decidir elaborar un pla de sanejament financer.
Aquest pla fa una previsió dels ingressos i despeses del
consistori des d'ara fins al 31 de desembre de 2007. Amb el
pla de sanejament l'ajuntament podrà demanar crèdits per
sanejar els comptes, sense haver de paralitzar l'activitat del
consistori. Així, per eixugar el romanent de tresoreria
negatiu de 1.554.000 euros es demanarà un crèdit de
200.000 euros amb venciment 2007 i un altre de 1.160.000
euros a 15 anys amb un any de carència. La resta s'eixugarà amb un tancament d'exercici positiu a 2004 i 2005,
contenint la despesa corrent.
Aquestes operacions necessàries per sortir de la situació
de dèficit no es poden fer sense tenir un pla de sanejament,
perquè el Departament d'Economia no permet fer-les amb
un deute com el de l’ajuntament. Aquest pla ve a demostrar

Indicadors econòmics (model PR)
Estat d'ingressos
1 Capítol 1
2 Capítol 2
3 Capítol 3
4 Detall capítol 3: contribucions especials i quotes urbanístiques
5 Capítol 4
6 Capítol 5
7 Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6)
8 Capítol 6
9 Capítol 7
10 Capítol 8
11 Capítol 9
Estat de despeses
12 Capítol 1
13 Capítol 2
14 Capítol 3
15 Capítol 4
16 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)
17 Capítol 6
18 Capítol 7
19 Capítol 8
20 Capítol 9
Superàvit / dèficit no financer
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18)
Estat de romanent de tresoreria
22 Romanent de tresoreria per a despeses generals
Deute viu
23 Deute viu
24 Deute viu
25 Deute viu
26 Deute viu

Podeu consultar el document íntegre del Pla de Sanejament a
www.santpol.org

Exercici
2005
2.015.905
174.709
848.956
0
904.699
379.522
4.323.791
0
504.944
6.190
1.360.000

Exercici
2006
2.130.441
179.950
888.302
0
931.840
390.908
4.521.441
0
5.092
6.376
0

Exercici
2007
2.251.767
185.348
929.733
0
959.795
402.635
4.729.278
0
5.245
6.567
0

1.603.376
1.529.043
18.027
92.629
3.243.075
975.443
0
2.800
563.514

1.850.549
1.888.597
27.875
109.566
3.876.587
2.315.327
0
6.011
687.779

1.979.493
1.791.422
24.863
112.853
3.908.630
500.000
0
6.191
220.654

2.046.756
1.845.164
60.447
116.239
4.068.606
57.000
0
6.377
297.987

2.124.605
1.900.519
54.415
119.726
4.199.264
57.000
0
6.568
297.987

-891.230

420.105

400.928

478.258

-1.554.743

4.708

107.648

287.918

1.320.767
300.000

2.460.113
0

2.162.126
0

1.864.138
0

0
0
0

0

0

0

121.183
687.779
-566.596
-566.596
0
566.497

415.161
220.654
194.507
-1.364.943
1.559.450

452.835
297.987
154.848
51.908
102.940

530.013
297.987
232.026
51.756
180.271

-371.145

-566.497

1.559.450

102.940

180.271

-10,80%
36,33%
36,33%
-45,26%
24,79%
24,79%

-14,17%
9,18%
9,18%
-38,89%
40,28%
40,28%

4,50%
16,88%
16,88%
0,11%
56,90%
56,90%

3,42%
20,94%
20,94%
2,38%
47,82%
47,82%

4,91%
28,43%
28,43%
6,09%
39,42%
39,42%

-1.554.743
529.542
324.253

per operacions de crèdit a llarg termini
per operacions de crèdit a curt termini
d'operacions de crèdit avalades a llarg termini
d'operacions de crèdit avalades a curt termini

Capacitat / necessitat de finançament
27 Adquisicions netes d'actius financers
28 Passius nets contrets
29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)

(1)

(2)

0
192.369
563.514
-371.145
204.305
-575.450
204.305

Ràtios financeres i legals
39 Capacitat de retorn. Amortització anual [32 / (7 - 4)] (%)
40 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t (30 / 23) (%)
41 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [30 / (23 + 25)] (%)
42 Romanent de tresoreria [22 / (7 - 4)] (%)
43 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)
44 Ràtio legal de deute viu prevista *

Com es veu en el model PR de la pàgina següent, es ve
d'una situació deficitària d'un romanent de tresoreria
negatiu de 1.554.000 euros (1) i uns crèdits contrets de
529.000 euros (2), a tancament del 2003. Per tant, el deute
real de l'ajuntament a 31 de desembre de 2003 és de
2.083.000 euros. I es pretén que a tancament de l'exercici
2007 hi hagi un romanent de tresoreria positiu de 287.000
euros (3) i un deute de 1.864.000 euros (4) en crèdits. Per
tant, els deutes de l'Ajuntament a tancament 2007 seran de
1.570.000 euros, amb la inversió de la Llar d'Infants feta i
sense comptar una subvenció del PUOSC de 420.000
euros que no s'ha pogut comptabilitzar dins del pla.

Exercici
2004
1.907.768
169.620
837.256
25.681
740.339
368.468
4.023.451
100
1.277.133
6.010
1.579.010

-570.179

Estalvi corrent i resultat pressupostari
30 Estalvi corrent (7 - 4 - 16)
31 Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)
32 Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31)
33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 -4 -8 -9 -10 -11)
34 Resultat pressupostari (32 - 33)
35 Desviacions positives de finançament
36 Desviacions negatives de finançament
37 Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
38 Resultat pressupostari ajustat (34 - 35 + 36 + 37)

que, amb un finançament adequat i malgrat el dèficit, el
consistori serà capaç de retornar els crèdits amb l'estalvi
programat. De totes maneres, el Departament d'Economia
fa un seguiment del pla, i des de l'ajuntament es publicarà
cada any com va evolucionant aquesta previsió.

Exercici
2003
1.708.057
164.680
660.342
8.772
661.011
250.125
3.444.216
0
204.123
2.800
558.243

(3)

(4)

- Operacions corrents
- Operacions de capital
(*) El màxim permès per la llei és de 110%

2 0 0 5 :
Sant Pol inicia el Centenari de Coromines “Jardins de
Sant Pol commemora aquest any el centenari del naixement del filòleg Joan Coromines amb un seguit d’actes que
van destinats a donar a conèixer la figura d’aquest català
il·lustre, que té un lligam especial amb Sant Pol, on aquest
any és previst que s’inauguri la Fundació Pere i Joan
Coromines. Sant Pol ha volgut retre homenatge al filòleg
programant tot un any d’activitats culturals, esportives i
socials obertes a tothom i amb un caràcter popular. En l'organització del centenari han col·laborat la Regidoria de
Cultura, el Consell de Cultura i diverses entitats del poble.
La programació proposada és molt àmplia. El passat més
de novembre ja es va fer un Sopar-tertúlia al Xaloc i aquest
mes de gener es dedica a Coromines el Concert de Sant
Pau, on també es fa una lectura de fragments del llibre

A n y

C o r o m i n e s

Sant
Pol” de Pere Coromines, pare del
filòleg, i s'estrena
una sardana dedicada a Joan Coromines.
Dintre del calendari d'activitats de
l’any també hi ha
previst una excursió pel Montnegre, l'elaboració i
col·locació de tríptics als arbres de la població amb
paraules del llenguatge mariner, una trobada de corals
infantils i una taula rodona. A més, s’editarà una col·lecció
de 12 punts de llibre i s’ampliarà el fons de la Biblioteca
Municipal amb les obres més importants de l’autor.

