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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 28/02/06:

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 28/03/06:

- Aprovació nou Programa Funcional trasllat de la
Biblioteca i Arxiu al c/ Santa Clara, núm. 2. Aprovat per
unanimitat.
- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 053/06, de
data 13 de febrer de 2006, sobre aprovació de Nou
Pla Local de Joventut i aprovació de diversos projectes d’actuacions subvencionables. Aprovat per
unanimitat.
- Acceptació subvenció PUOSC – anualitat 2004 per
l’actuació “Adquisició de terrenys de RENFE per
construir l’accés al Parc Litoral”. Aprovat per unanimitat.
- Ratificació conveni entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
per a la construcció d’habitatges de lloguer per a
gent jove i gent gran, amb protecció oficial, al c/
Roger de Flor. Aprovat amb el vot en contra de Som-hi.
- Aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Sant Pol de Mar. Aprovat
amb les abstencions de Som-hi i el grup no adscrit.
- Aprovació creació del Consell Assessor Urbanístic
per a la redacció del nou POUM de Sant Pol de Mar i
del seu reglament orgànic regulador del seu funcionament. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació suspensió de tramitacions i llicències
urbanístiques. Aprovat per unanimitat.

- Adopció compromís de manteniment i conservació
de les obres derivades de la rehabilitació del front
marítim de Sant Pol de Mar. Aprovat amb les abstencions de Som-hi i PSC.
- Acceptació subvenció del Departament d’Educació
per al curs 2005-2006 de la Llar d’Infants Municipal.
Aprovat per unanimitat.
- Ratificació acord de la Junta de Govern Local de
data 2 de març de 2006 sobre acceptació subvenció
PUOSC-2006 per les obres de la Llar d’Infants
Municipals. Aprovat per unanimitat.
- Validació tràmits i verificació Text Refós del Pla de
Millora Urbana “Els Tints”. Aprovat amb les abstencions de Som-hi i PSC.

(La gravació íntegra dels plens es pot trobar a www.santpol.org)

ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 10/04/06:
- Aprovació Pressupost Municipal exercici 2006. El
pressupost aprovat per aquest exercici 2006 ascendeix
6.533.920 euros i es va aprovar amb els vots en contra
de Som-hi i PSC.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 28/04/06:
- Donar compte Informe Auditoria Financera exercici
2004.
- Distribució supramunicipal Fons Cooperació Local
de Catalunya, any 2006. Aprovat per unanimitat.

a j u n t a m e n t
Mesures de prevenció d’incendis forestals
per garantir la seguretat de les persones
Durant el període comprès entre el dia 15 de març i el 15
d'octubre, tots dos dies inclosos, als terrenys forestals
d'aquest terme municipal, tant si estan poblats d'espècies
arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els
envolta, no estan permeses les actuacions següents:
a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina
sigui la seva finalitat. Especialment no es pot:
- Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitament forestals
agrícoles o de jardineria.
- Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dins de
les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les
urbanitzacions, la utilització de barbacoes d'obra amb
mataguspires.
- Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals industrials de
qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes
que continguin foc.
e) Utilitzar bufadors o similars en les obres que es facin a
les vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
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En el cas que per alguna raó sigui imprescindible fer foc, cal
una autorització del Servei de Prevenció d'Incendis
Forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la
qual ha d'indicar el motiu pel qual s'ha de fer el foc i el lloc
on s'ha de fer.
Qualsevol persona que descobreixi l'existència o el
començament d'un incendi forestal ha de donar avís d'immediat mitjançant el 112 o l'agent més proper que trobi.
D'altra banda, pel que fa referència a les condicions per a
la realització de les fogueres típiques de la revetlla de Sant
Joan i llançament de coets i focs d'artifici, es fa saber que
degut a la situació d'alt risc d'incendi forestal que esta patint
el nostre territori, al municipi de Sant Pol de Mar, el llançament de coets i focs d'artifici només es permès al nucli antic
de la vila, delimitat per la carretera N-II, la riera de Sant Pol
i la platja, quedant expressament prohibit a tota la resta del
terme municipal.
Serà objecte de denúncia per part de la Policia Local qui
sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les que estableixi la normativa sobre incendis.
CENTRALETA: 93 760 04 51
POLICIA LOCAL: 609 30 66 09
EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL: 112
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a c t u a l i t a t
La platja de Sant Pol obté dues banderes
blaves i menció especial a la seguretat
La platja de Sant Pol de Mar segueix millorant i si l'any passat va obtenir per primera vegada el reconeixement internacional de bandera blava, aquest any repeteix i dobla el
guardó, amb dues banderes blaves per a les platges de
Sant Pol i Platjola-Escaletes, i una menció especial al
servei que ofereix en salvament, socorrisme i primers auxilis. Així, Sant Pol és un dels tres únics municipis en tot
l'Estat amb aquesta menció especial, que reconeix les platges del poble com unes de les més segures.
La platja de Sant Pol ofereix un servei de vigilància diària a
l'estiu a càrrec de la Creu Roja, amb diversos socorristes,
dues embarcacions de salvament, una moto aquàtica, un
mòdul d'assistència i diversos punts de vigilància. Sant Pol
té una zona de bany protegida amb balises i compta amb 2
canals nàutics per sortida i entrada d'embarcacions.

A banda del servei de salvament, la platja de Sant Pol facilita l’accessibilitat a les persones discapacitades, i disposa
de sanitaris adequats, a més d'oferir una excel·lent qualitat
de les aigües de bany i de la sorra. Aquest any, a més a
més, es reforça el servei de recollida selectiva a la platja i
a les guinguetes amb la instal·lació de 9 punts verds.

Restringiran el trànsit als carrers Consolat Informacions
del Mar, Nou, Ferrocarril i Doctor Furest
d’interès per als
Per tal de facilitar la mobilitat de vehicles i vianants durant usuaris de les
la temporada d’estiu, es recorda als ciutadans que a partir
del dia 15 de juny i fins al 17 de setembre començaran a zones blaves

aplicar-se restriccions de trànsit a la zona centre del
municipi. Aquest any, a més de tancar el trànsit als carrers
Consolat del Mar i Nou, també es reforçarà la zona del carrer Ferrocarril i l’avinguda Doctor Furest, on es limitarà el
pas als que no siguin veïns de la zona.
Així, els horaris de trànsit restringit als carrers Consolat del
Mar i Nou seran els diumenges i festius d’11 a 14h. i de
18:30 a 22h., i els dissabtes també a les tardes. A més a
més, durant els mesos de juliol i agost es restringirà el trànsit totes les tardes amb el mateix horari.
Pel que fa als carrers Ferrocarril i Doctor Furest, tots
aquells que no siguin veïns no podran circular-hi dissabtes,
diumenges i festius d’11 a 14h. i de 18:30 a 23h., ni de dilluns a divendres durant el mateix horari de tardes.
A tots els veïns d’aquests carrers se’ls entregarà una tarja
identificadora que han de recollir a les dependències
municipals, de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Limitacions de càrrega i descàrrega
Una altra de les mesures que s’aplicaran és limitar el servei
de càrrega i descàrrega als comerços del centre a les
primeres hores del matí. Així, l’horari per als vehicles
comercials serà de dilluns a dissabte fins a les 12 del
migdia.
Amb aquestes mesures es pretén restringir al màxim la circulació de vehicles al centre del poble, on hi ha sempre
més problemes de mobilitat, i facilitar així el pas de
vianants.

El proper dia 15 de juny
comença la temporada
de zones blaves als
aparcaments del poble,
que durarà fins al 15 de setembre. Per això, es vol recordar
als usuaris que hi ha diferents opcions per facilitar l’aparcament a disposició d’empadronats, residents i comerços
locals.
Per als empadronats a Sant Pol l'aparcament al Parc del
Litoral i carrer Pau Simó serà gratuït amb el corresponent
adhesiu d’aquest any, que poden trobar a l'Ajuntament.
Els residents no empadronats poden sol·licitar targes
d'abonament setmanals, quinzenals o mensuals de temporada, que donen dret a aparcar al Parc del Litoral i al carrer
Pau Simó. L'import d’aquestes targes serà de 12 euros setmanals, i per demanar-les cal presentar el corresponent
acreditatiu del contracte de lloguer o de residència a la
població.
Des de l'Ajuntament també s'expediran targes especials per
als vehicles comercials i industrials que treballin amb
comerços i indústries de Sant Pol. Amb aquestes targes es
podrà aparcar gratuïtament a les zones blaves per un
temps màxim de dues hores, posant sempre el rellotge
horari. Per aconseguir aquestes targes, els comerciants i
industrials interessats hauran d'acudir a l'Ajuntament i facilitar la matrícula del vehicle.
Totes aquestes targes es poden recollir a la planta baixa de
l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

n o t í c i e s

Resultats de la campanya de control de
ciclomotors a Sant Pol per evitar sorolls
Com a resultat de la campanya de control del trànsit de
motocicletes i ciclomotors realitzada durant el passat mes
d'abril a Sant Pol, els agents de la Policia Local van aturar
un total de 30 ciclomotors durant els controls realitzats en
punts conflictius de la població. Els agents van localitzar
dos ciclomotors que circulaven sense placa de matrícula,
un que no portava mirall retrovisor, un sense assegurança i
un conductor que no portava la llicència de conduir.
Aquestes incidències han estat les més rellevants apart
d'avisos i recomanacions realitzades a diversos conductors, els quals no van ser sancionats.
Aquest tipus de campanyes es duen a terme regularment a
Sant Pol degut a l'increment del trànsit de motocicletes i
ciclomotors durant els mesos de primavera i estiu, i per les
molèsties que provoquen als veïns per l'excés de soroll i la
contaminació ambiental. Els agents controlen els sorolls
dels vehicles amb un sonòmetre, revisen els cascs, les
plaques de matrícula, miralls retrovisors i altres elements
del vehicle, i comproven la documentació obligatòria. La
regidoria de Governació i la Policia Local valoren positivament la campanya com a mesura per ajudar a evitar accidents i recordar als conductors les seves obligacions.

n o t í c i e s

La Policia sancionarà els que no facin un
bon ús de l’aparcament habilitat a la Riera

La III Diada de la Maduixa de la Vallalta
ja aplega cinc pobles del Maresme

Degut a que no s’està utilitzant correctament el pàrquing
que es va habilitar a la Riera per aquells que han de fer gestions a l’Ajuntament, la regidoria de Governació es veu
obligada a prendre mesures per evitar-ho. Així, la Policia
Local sancionarà a tots aquells que no facin un bon ús
d’aquest espai, destinat a facilitar l’aparcament a totes
aquelles persones que han d’utilitzar el cotxe per anar a
l’Ajuntament. Es recorda que aquest aparcament gratuït es
pot fer servir per un màxim de 30 minuts i que cal posar el
rellotge indicant l’hora d’arribada.

Els ajuntaments de Sant Pol de Mar, Sant Cebrià i Sant
Iscle de Vallalta, i per primer cop Canet de Mar i Arenys de
Munt, van organitzar el passat mes de maig la III Diada de
la Maduixa de la Vallalta al Maresme, que se celebra des de
fa uns anys per tal de promocionar aquest fruit i també com
a reconeixement als pagesos que encara el conreen malgrat la crisi que pateix el sector.
La diada va incloure tot un seguit d’activitats en els diferents
municipis, com fires, exposicions, degustacions, tallers,
concursos, espectacles, tastets o la venda de maduixes a
càrrec dels mateixos pagesos que les cultiven. Per facilitar
la mobilitat dels visitants hi havia un trenet gratuït que
durant tot el dia va fer el recorregut de Sant Pol a Sant
Cebrià i Sant Iscle. Entre el 28 d’abril i el 28 de maig, a més
a més, van tenir lloc les Jornades Gastronòmiques de la
Maduixa a la majoria dels restaurants dels cinc municipis,
on es van poder degustar diferents plats elaborats amb
maduixes del Maresme.

La Policia Local dóna classes d’educació
viària per fomentar la mobilitat segura
Els agents de la Policia local de Sant Pol han iniciat des del
mes de maig unes classes d'educació viària per als
alumnes del CEIP Sant Pau des de P3 fins a sisè de
primària. Aquestes sessions informatives ja es vénen realitzant anualment des de fa alguns anys.
Les classes consten d'explicacions teòriques i la seva aplicació a la pràctica mitjançant uns quaderns que els agents
entreguen als alumnes, d'acord amb l'edat i curs acadèmic.
Els alumnes els han d'omplir pintant, realitzant exercicis
senzills i contestant preguntes breus després de les informacions donades pels agents, amb la finalitat d'avaluar la
seva comprensió. Per tal d'implicar a les famílies en la
tasca de l'educació viària dels fills, els alumnes s'emporten
a casa les fitxes per acabar de completar-les juntament
amb els pares. Segons el curs es treballen temes sobre la
seguretat com a vianant, com a conductor de bicicleta,
quan es va amb cotxe o l'autocar escolar, importància de
l'ús del cinturó de seguretat, el casc, etc.
Els agents han recollit molt interès per part dels nens participants, i han comprovat que després de les explicacions
estan més conscienciats de la importància que suposa la
mobilitat segura.

Enderroquen la
guingueta del Parc
Litoral per facilitar el
nou passeig marítim
L’Ajuntament de Sant Pol ha dut
a terme l’enderroc de la guingueta que hi havia situada entre
el Parc del Litoral i la via del tren,
coneguda com “Els pinxitos”.
Aquesta acció s’emmarca dins
de les actuacions que s’han de
fer per a la construcció del futur
passeig marítim que l’Estat té
projectat al municipi, i que inclou
dos passos subterranis. El consistori també ha obtingut una
subvenció del PUOSC per a l’adquisició de terrenys de Renfe per
construir l’accés al Parc Litoral,
per import de 78.699 euros.

Un aparell situat a la nova llar avalua les
radiacions de les antenes dels Garrofers
Sant Pol ha estat un dels pobles escollits per la Generalitat
per realitzar una prova pilot que consisteix en la instal·lació
d'un aparell que amida la radiació de les antenes de telefonia i ràdiotelevisió. Aquesta sonda, que s’ha situat al nou
edifici de la llar d’infants als Garrofers, envia impuls al centre de tecnologies de la Generalitat de Catalunya, per saber
en tot moment quins són els paràmetres de radiació que es
reben en aquell paratge. Aquest aparell es va instal·lar al
febrer i funciona tots els dies de l’any, les 24 hores del dia.
Els resultats obtinguts indiquen que les radiacions són molt
baixes i no representen cap perill per a les persones.

El Casal d'Estiu Ca l'Arturo dóna servei
a tots els nens que han sol·licitat plaça
Un any més durant les vacances d'estiu l'Ajuntament de
Sant Pol de Mar organitza el casal d'estiu Ca l'Arturo per
oferir una activitat de lleure als més joves del municipi.
Com és tradicional aquest casal es farà a l'edifici de Ca
l'Arturo, fet que ha obligat a limitar les places per tal d'assegurar que es compleixin les normatives que regulen les
activitats de lleure. Tot i que durant el període d'inscripcions, que aquest any ha estat de 12 dies, hi va haver
alguns nens que es van quedar en llista d'espera, finalment
totes les persones que van sol·licitar el servei dins del
període establert podran assistir al casal.
Això ha estat possible d'una banda pel fet que un cop tancades les inscripcions s'han pogut reestructurar els grups
per tal d'adaptar-los a la demanada dels usuaris i d'altra
perquè s'ha modificat la plantilla de monitors per tal de
mantenir la ratio de nens per monitor correcte.

L’Ajuntament i la Generalitat col·laboraran La Regidoria d’Esports incorpora un nou
equip tècnic per reforçar el seu servei
per tal de promoure l’estalvi d’energia
L’Ajuntament de Sant Pol ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Energia del Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat per a la implantació del
programa Wincem de Comptabilitat Energètica Municipal i
per a la realització d’un diagnòstic energètic a les necessitats d’enllumenat públic en el marc del programa d’assessorament energètic. Aquest programa té la finalitat d’impulsar i promocionar la gestió racional de l’energia, la introducció de les tecnologies energètiques més eficients i les
energies renovables en l’àmbit municipal i del sector de
serveis. Amb aquesta mesura l’Ajuntament pretén potenciar
accions i projectes amb la finalitat d’optimitzar la gestió
pública, reduir els costos energètics i el consum d’energia
en els diferents centres de la seva competència, vetllant per
la qualitat dels serveis.

Sant Pol satisfà l’històric deute amb l’ACA
L’Ajuntament de Sant Pol finalment ha sufragat tot el deute
que tenia contret amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
i que venia arrossegant durant anys. El deute va originar-se
l'any 1997 i s'havia anat engrandint fins arribar als 174.811
euros al 2002, un fet que va arribar a provocar el trencament del pacte de govern d’aleshores entre CiU i PSC.

Des del passat mes de febrer s'ha constituït dins la
Regidoria d'Esports la figura del tècnic d'esports. Aquesta
nova plaça serà ocupada per Octavi Anoro que compta amb
un grup de treball format per Eva Pujol i Joan Ramírez.
L'objectiu del tècnic és la de tractar tots els temes relacionats amb l'esport al poble, mantenir-lo viu mitjançant les
activitats fins ara existents i impulsar-ne de noves que s'ajustin a les necessitats de tots els ciutadans.
El tècnic el podreu trobar totes les tardes de dilluns a divendres al Punt d'Informació Juvenil i podeu contactar-hi per
telèfon (93 760 45 47) o bé per correu electrònic mitjançant
una adreça que en breu serà efectiva.

Sant Cebrià i Sant Iscle s’uneixen a
Sant Pol i Canet en la nova ADF Vallalta
L’Associació de Defensa Forestal Sant Pol - Canet ha incorporat els pobles de Sant Cebrià i Sant Iscle, esdevenint
l’ADF Vallalta, el que permetrà tenir més efectius. A partir
del 17 de juny aquesta nova ADF, que compta amb una
trentena de voluntaris, començarà la seva tasca preventiva
de cara a la temporada de més risc per als incendis, i més
aquest any, quan hem patit la primavera més seca dels
últims 10 anys.

