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JGL 12/07/07:
- Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona municipis de Qualitat corresponent a làrea de Sanitat (Oficina Provincial dInformació al Consumidor (OPIC): Suport personal)
- Aprovació pagament a justificar a favor de la Comissió de Festes dimport 69.917,00 .
- Aprovació concórrer a la convocatòria per a la concessió dincentius del Pla de Desenvolupament Turístic. Aprovar
el projecte de modernització de loficina de turisme, redactat per la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.
- Aprovació concórrer a la convocatòria del consorci dadministració oberta de Catalunya (AOC) de subvencions als
ens locals per millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de les tecnologies
de la informació i la comunicació, i en concret sol·licitar els següents projectes promoguts pel Consorci: E- tram i IDE local.
- Expedients de contractació: Prorrogar el contracte de servei de neteja dels centres escolars a lempresa NET BRILL fins
el 27 de setembre de 2008. Prorrogar el contracte de servei de càtering de la Llar dInfants municipal a lempresa CUINA
SERHS fins el 13 de juliol de 2008. Adjudicar el servei de neteja pel Casal dEstiu de Ca lArturo a lEdifici de les Escoles del
Carrer Santa Clara a lempresa NET BRILL.
- Sacorda sol·licitar un ajornament a la previsió duna subvenció de la Generalitat de Catalunya a lAjuntament de
Sant Pol de Mar de 356.850 euros per a la rehabilitació dun edifici per a biblioteca municipal, ja que, segons han informat des de lOficina Tècnica de Cooperació, el projecte executiu no estarà redactat abans del 24 de novembre de 2007.
- Assabentats que Fecsa Endesa ha presentat oferta pel subministrament elèctric al semàfor a instal·lar a la carretera
BV.5128 punt quilomètric 28+100, per un import de 4.115,16  (IVA inclòs).
- Desestimar la sol·licitud per a la instal·lació duna pizzeria ambulant en base a que les ubicacions proposades són terrenys qualificats de domini públic.
JGL 26/07/07:
- Aprovació expedient de contractació per lobra Remodelació i instal·lació de gespa artificial al camp de futbol
municipal. Aprovar el Plec de Clàusules reguladores. Aprovar lexpedient de contractació dun pressupost de licitació de
356.713,54 (inclòs I.V.A), de conformitat amb el projecte tècnic aprovat, a adjudicar mitjançant concurs públic.
- Aprovació bases per cobrir una plaça dauxiliar administratiu vacant règim laboral caràcter indefinit a la plantilla de
lAjuntament, la selecció mitjançant concurs-oposició.
- Aprovació acord de recolzament a la Fundació Turística Privada Costa de Barcelona - Maresme per mitjà de ladhesió a la citada marca geoturística.
- Aprovació de lobligació reconeguda de finançament per part de lAjuntament de cobrir les despeses salarials i no
finançades pel Servei dOcupació de Catalunya de les 3 dones aturades contractades per al projecte subvencionat per al
"Casal d'estiu de la llar d'infants municipal de Sant Pol de Mar, essent el cost total del projecte de 9353,57, i la subvenció
de 8052,00.
- Aprovar lampliació dels horaris de serveis de neteja del 16 de juliol al 6 de setembre de 2007 amb lempresa NET BRILL,
essent el total 40 hores setmanals. NET BRILL percebrà pels serveis contractats la quantitat de 4.472,87 euros, IVA inclòs.
Aprovar loferta de lempresa POLY-KLYN, referent al lloguer de 4 cabines sanitàries per la Fira alternativa al parc del
litoral de Sant Pol els dies 10, 11 i 12 dagost de 2007. POLY-KLYN, percebrà pels serveis contractats la quantitat de 1.017,32
euros, IVA inclòs.
- Aprovació convocatòria urgent per cobrir la vacant per jubilació. Aprovar les bases que han de regir la selecció dun
funcionari interí dins la categoria dadministratiu/va grup C adscrita a làrea de serveis econòmics de lAjuntament i simultàniament es convoca el concurs-oposició mitjançant anunci al tauler danuncis de lajuntament, i a la pàgina web municipal.
- Aprovació de lampliació del nou horari de Barcelona Bus per a feiners de dilluns a divendres des de l1 de setembre
fins al 31 de desembre de 2007, amb una aportació addicional per part de lAjuntament de Sant Pol de Mar, de 1.553,01.
- Aprovació certificació dobres núm. 3 de lobra obres durbanització interna i externa de la llar dinfants municipal,
que correspon a lobra executada durant el mes de juny per un import de 10.994,88 euros.
- Atorgament llicències ocupació domini públic, parades festa major.
- La Junta de Govern es dona per assabentada de la comunicació de renuncia de la jutgessa de pau Marta Romà presentat davant el TSJC, i del procediment dels jutges de Pau, que és convocatòria pública i nomenament pel Ple.
JGL 02/08/07:
- Cobrament endarreriments taxa mercat ambulant dels divendres (anualitat 2005, 2006 i 2007)
- Assabentats de la instància de M. José Castellví treballadora de la llar dinfants comunicant la seva renuncia al contracte
laboral per haver superat oposicions de mestre deducació infantil a la Generalitat de Catalunya; de lescrit del Servei territorial de Carreteres de Barcelona informant dels oficis adreçats a particulars afectats per les actuacions realitzades a la C-32;
de la comunicació ADIF sobre termini contracte de lloguer local biblioteca, sacorda que lajuntament sol·liciti la pròrroga.
JGL 31/08/07:
- Aprovació bases per seleccionar lalumnat beneficiari dels ajuts per a lescolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys
i obrir convocatòria pública mitjançant anunci en el tauler danuncis de lAjuntament i a la pàgina web daquest Ajuntament.
Totes les actes les podeu trobar penjades íntegres a la web www.santpol.org > Ajuntament > Juntes de govern
Edita: Ajuntament de Sant Pol de Mar - Àrea de Comunicació / Fotografia: Pituestolfotografia.com / Disseny: PolNetwork.com
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lA juntament

Sant Pol demana la paralització de les
obres de Rehabilitació del front marítim

El ple de lAjuntament de Sant Pol de Mar va aprovar per
unanimitat a la sessió ordinària celebrada el passat 25 de
setembre demanar al Ministeri de Medi Ambient 
Demarcació de Costes de Catalunya la paralització del projecte Rehabilitació del front marítim de Sant Pol de Mar
per un període de 6 mesos, prorrogables tàcitament per
períodes idèntics, per tal que la Comissió especial de treball creada pugui portar a terme les actuacions encarregades dacord amb el calendari previst.
Arrel de lacord signat el 13 de setembre entre tots els partits amb representació municipal per tal darribar a un acord
sobre el projecte de la Rehabilitació del front marítim, al
passat ple extraordinari del dia 20 de setembre es va
aprovar per unanimitat la creació de la Comissió especial
de treball, formada per representants dels partits polítics,
dentitats i altres agents socials del poble, per tal de revisar
el projecte.
Donat que la comissió creada ha de disposar del temps
necessari per tal que es pugui constituir formalment, revisar
detingudament el projecte i presentar les seves conclusions
al Ministeri, lequip de govern es va reunir amb representants de Costes per tal de negociar la paralització de les
obres mentre dura aquest procés. Fruit daquestes nego-

LAjuntament busca solucions a la
deficient recepció de la TV a Sant Pol

Degut a la problemàtica que pateixen molts veïns de Sant
Pol que reben deficientment el senyal de televisió, sobretot
a lestiu, lAjuntament ha elaborat un informe tècnic i està
fent gestions a la Generalitat per tal de resoldre aquest
problema, que afecta a diversos municipis de la comarca
del Maresme.
De linforme elaborat pels serveis tècnics sen desprèn que
la propagació de les ondes electromagnètiques a lestiu és
més alta que en altres èpoques de lany, per això, i atès que
les freqüències de les diferents emissores de TV estan molt
juntes, fa que es produeixin interferències i barreja de
senyals. La tecnologia analògica i tots els problemes de
recepció que comporta: neu, interferències, persianes i en
general la mala qualitat dimatge i so es resoldran -segons
linforme- amb larribada de la TDT.
La TDT (Televisió Digital Terrestre), que es transmet per
radiofreqüència i es rep mitjançant un descodificador, serà
lúnic sistema que semetrà a lEstat espanyol per veure la
televisió a partir del 3 dabril de 2010.

10.11.12. 2007

Informa

o c t u b r e

e n

Núm. 24

p o r t a d a

ciacions, lequip de govern va establir el calendari dactuació i va proposar al ple ladopció de lacord per tal de formalitzar la petició daturar les obres.
El calendari de treball pautat estableix que els treballs preliminars de la comissió de treball haurien destar acabats
com a màxim a data 31 de gener de 2008, durant el mes de
febrer de 2008 hauria destar elaborat el dictamen definitiu
i fer-ne la seva difusió pública, i el mes de març el grup
negociador de la comissió presentaria a Costes les conclusions dels treballs realitzats.
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Aprovat definitivament el projecte per
posar gespa al camp futbol municipal

El projecte de remodelació i instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol municipal, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals amb un pressupost d'execució de 356.713,54,
ja ha superat la seva aprovació definitiva.
Lempresa adjudicatària, que ha estat Poligras Ibérica,
haurà dexecutar el projecte amb les condicions fixades per
l'Agència Catalana de l'Aigua i que són les següents: que
no hi hagi abocament a llera ni s'impermeabilitzi cap altra
àrea, i que la tanca que substituirà l'existent permeti el pas
de l'aigua en cas d'avinguda.
Tot i que el camp es troba en un terreny que no reuneix les
condicions més idònies per aquesta instal·lació, l'equip de
govern ha valorat una sèrie daspectes que ha tingut en
compte per a la seva aprovació, com la manca d'emplaçaments disponibles en el municipi, la subvenció concedida
per la Secretaria General de l'Esport, que està subjecte a
un termini, la demanda social perquè es faci l'obra i que l'informe de l'ACA és favorable sempre i quan s'observin les
condicions esmentades.
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Cap a 200 persones visiten Tossa en la
sortida programada per a la gent gran

Les obres del nou CAP, finalitzades

El nou Centre dAtenció Primària de Sant Pol és a punt dobrir les seves portes. Després que hagin finalitzat les obres
de construcció del nou equipament, shi estan fent les
últimes instal·lacions i dotant-lo del mobiliari necessari
perquè pugui oferir servei ben aviat.

Uns 200 jubilats
van viatjar a
Tossa en la
sortida que va
organitzar
lAjuntament el
passat mes de
setembre. Degut
a una avaria del
vaixell turístic,
l'excursió, que compta amb el suport de Caixa Laietana i
Creu Roja, es va haver de fer finalment en autocar. Tots els
participants poden recollir la foto de grup gratuïtament al
Punt dInformació (C/ Abat Deàs, 36 - Tel 93 760 45 47 ofturisme@santpol.org).

Sant Pol promociona els restaurants i
comerços del poble a la Fira de Calella

Ja és a la venda el CD del primer
concert del Cicle que organitzen les
Volades Santpolenques, enregistrat
el passat 25 de gener a l'Església
Parroquial de Sant Pol a càrrec de
lOrquestra
de
Cambra
de
lEmpordà. Aquest CD es pot trobar
a Ca l'Arturo, la Llibreria Ona, Foto
Pere Sauleda i Can Pera, per un preu de 6 euros.

Un cop més Sant Pol va
estar present a la Fira de
Calella i lAlt Maresme, que
enguany arribava a la XXVII
edició. Lestand de Sant Pol
promocionava els comerços
i restaurants de la vila, que
col·laboren oferint diversos
productes. Com ja és tradicional, es va fer el sorteig de diversos dinars i sopars a
restaurants del poble, que podran gaudir els guanyadors
per gentilesa daquests establiments col·laboradors.

Cursos gratuïts de català i castellà

Activitats de tardor per als joves

Ja és a la venda el CD de les Volades

t a l l e r s

Aquest mes doctubre comencen els cursos gratuïts per a
tots aquells que vulguin aprendre català o castellà. Aquests
cursos organitzats des de la regidoria de Benestar Social
són impartits per voluntaris i compten amb el suport de la
Diputació de Barcelona i de La Caixa. També ofereixen la
possibilitat de tenir una parella lingüística amb qui practicar
lidioma. Us podeu informar a lAjuntament (Plaça de la Vila,
1 - Tel. 93 760 04 51 - santpol@santpol.org), de dilluns a
divendres de 9 a 14h., tant per apuntar-vos als cursos com
per fer de voluntaris en aquesta iniciativa.

Els nous tallers de lEscola de Música

LEscola Municipal de Música i Dansa de la Vallalta ha
començat el nou curs amb una àmplia oferta de tallers que
siniciaran aquest mes doctubre: gralla i coral infantil per
als petits, i als vespres samplia loferta per a joves i adults
amb tallers de cant coral, llenguatge musical i dansa. A més
a més, lescola ofereix el taller de percussió per a nens i
nenes, que ja es va iniciar a mitjans de setembre.
Tots aquells que hi estiguin interessats poden trobar més
informació o inscriures a lEscola Municipal de Música i
Dansa de la Vallalta (C/ Santa Clara, 2 - Tel. 93 760 46 95
- escolademusica@santpol.org). Lhorari de secretaria és
de dilluns a divendres de 17 a 20h.
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Consulta la nova agenda jove o acostat al Punt
dInformació Juvenil Ca lArturo (C/ Ignasi Mas Morell, 7-9 Tel. 93 760 30 06 - pij@santpol.org) de dilluns a divendres
de 17 a 20h. Hi trobaràs un munt dactivitats per aquesta
tardor: tallers, cursos, concerts, concursos... Apunta-t'hi!

Taller de contes a la biblioteca

A partir de loctubre i fins al maig, els més menuts poden
passar una bona estona els dissabtes al matí a la Biblioteca
escoltant contes i fent manualitats. Lactivitat es fa un dissabte al mes, adreçada a nens i nenes a partir de 3 anys.
Informat a la Biblioteca (Plaça de lestació, 1er. Pis - Tel. 93
760 45 44 - biblioteca@santpol.org), de dilluns a divendres
de 17 a 20 h. Les inscripcions són gratuïtes.

Nous cursos de les Dones de la Vallalta

LAssociació de Dones de la Vallalta, que compta amb el
suport de la Regidoria de Benestar Social, comença també
el curs amb un grapat de tallers per a tots els gustos:
anglès, patchwork, taitxí... Informat al web municipal.
ELS TALLERS DE TARDOR A SANT POL DE MAR:
Podeu trobar tota la informació a www.santpol.cat
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La caseta de pescadors rehabilitada per
A Tot Drap celebra el seu 75è. aniversari

El passat mes dagost i dintre dels actes de Firamar 2007,
es va celebrar a Sant Pol el 75è aniversari de la construcció
de la caseta de la màquina de treure barques. La caseta,
ubicada a la Platja de Pescadors i recentment restaurada
per l'associació A Tot Drap, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona i l'Ajuntament de
Sant Pol, és única a tot el litoral català i ha estat declarada
Centre dinterpretació de varada tradicional amb pals.
Durant lacte, es va treure de laigua la barca de sardinal
Santa Espina, amb lajut del cable de la caseta restaurada.
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ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 28/06/07:

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 31/07/07:

- Donar compte resolucions dAlcaldia relatives a:
Nomenament Tinents dAlcalde, delegació de competències a regidors/es, ponències de Treball.
- Moció relativa a la creació de la Junta de Govern
Local. Aprovat per unanimitat.
- Delegacions del Ple a la JGL. Aprovat amb els vots a
favor de lequip de govern i contraris de Junts i PSC.
- Moció relativa a la periodicitat de les sessions del
Ple i la Junta de Govern Local. Aprovat amb els vots a
favor de lequip de govern i contraris de Junts i PSC.
- Moció relativa a la Composició Especial de
Comptes. Aprovat per unanimitat.
- Moció i designació de representants de la
Corporació a consorcis i associacions privades.
Aprovat per unanimitat.
- Moció relativa a la constitució de grups polítics.
Aprovat per unanimitat.
- Moció relativa a la creació dels Consells de
Participació. Aprovat per unanimitat.
- Moció per ratificar la resolució dAlcaldia de nomenament de Tresorer. Aprovat per unanimitat.

- Proposta d'acord aprovació Modificació Ordenances Fiscals núm. 25 i núm. 32. Aprovat per unanimitat.
- Proposta d'acord aprovació adhesió a l'e-tram.
Aprovat per unanimitat.
- Proposta d'acord aprovació retribucions i indemnitzacions càrrecs electes. Aprovat amb vots a favor de lequip de govern, en contra del PSC i labstenció de Junts.
- Nomenament encarregada Registre Civil. Aprovat
per unanimitat.
- Proposta d'acord relativa a l'enquesta sobre la
passera. Es desestima amb els vots en contra de lequip
de govern i favorables de Junts i PSC.

ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 03/07/07:
- ÚNIC.- Aprovació Pressupost Municipal exercici
2007. El pressupost per aquest exercici 2007 ascendeix
a 6.940.976 euros i es va aprovar amb els vots a favor de
lequip de govern i les abstencions de Junts i PSC.
ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 26/07/07:
- Posicionament polític de cadascun dels Grups
municipals en relació al projecte presentat.
- Aportació, si s'escau, de solucions alternatives a la
problemàtica d'accés a la platja que puguin presentar els diferents Grups municipals i votació de cadascuna d'elles.
- Definició, si s'escau, de la Comissió redactora de la
resolució presa en el transcurs del debat del punt
anterior, que tindrà com únic objectiu el trasllat de la
resolució del Ple a la Dirección General de Costas.
(La gravació íntegra dels plens la teniu a www.radiolitoral.org)

ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 20/09/07:

- ÚNIC.- Creació Comissió especial de treball per l'obra "Rehabilitació del Front Marítim de Sant Pol de
Mar". Aprovat per unanimitat.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 25/09/07:
- Aprovació provisional modificació Ordenances
Fiscals 2008. Aprovat amb vots a favor de lequip de
govern, en contra del PSC i labstenció de Junts.
- Proposta dacord dElecció del Jutge de Pau titular.
Es proposa el nomenament de Tomàs Sauleda com a
nou jutge de pau. Aprovat per unanimitat.
- Proposta dacord daprovació creació càrrec eventual. Aquest punt va ser retirat de lordre del dia per lequip de govern per tal de recaptar més informació.
- Proposta dacord aprovació denegació del recurs
de reposició del grup municipal PSC contra lacord
dindemnitzacions. Punt retirat de lordre del dia.
- Proposta dacord daprovació Festes locals 2008.
Aprovat per unanimitat.
- Proposta dacord proposada per lACM i FMC sobre
la presentació dels Comptes Generals a la
Sindicatura de Comptes. Aprovat per unanimitat.
- Moció presentada per ERC sobre retorn dels documents de Salamanca. Aprovat per unanimitat.
- Assumptes sobrevinguts. Lequip de govern proposa
ladopció dun acord de ple per demanar laturada de les
obres del projecte Rehabilitació del front marítim de
Sant Pol de Mar. Saprova per unanimitat.

