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JGL 09/11/07:
- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra d'instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal "Sot del Bagueny".
- Sol·licitar a la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
un canvi de l'objecte de la subvenció concedida per a l'actuació de "Rehabilitació d'un edifici per a biblioteca municipal"
per a destinar-la a finançar la minuta d'honoraris del projecte constructiu de la biblioteca. Renunciar a la diferència resultant
entre la subvenció concedida en el Programa específic de biblioteques 2004-2007, anualitat 2007, i la subvenció per a la
redacció del projecte constructiu de la biblioteca. Sol·licitar a la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya una pròrroga de sis mesos per a l'adjudicació del projecte.
JGL 15/11/07:
- Transcorregut el termini d'un any des de la data d'efectivitat de la suspensió del contracte per a la redacció del POUM,
l'Ajuntament no ha acordat, fins el moment, les directrius que permetin reprendre'n la redacció, en els termes previstos en
l'Acta de suspensió del contracte. Al mateix temps, la Coordinadora de la comarca del Maresme del DPTOP, s'ha interessat
telefònicament per l'estat de la tramitació del POUM, atès que ja es va satisfer l'import de la subvenció i el document encara
no ha estat tramitat davant d'aquest organisme. Tot el qual s'informa als efectes que es donin les directrius i les instruccions que permetin reprendre la redacció del POUM. Els regidors es donen per assabentats.
- Resposta a l’Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo relativa al requeriment d’informació en relació amb la queixa
formulada per David Ranz Riera i 224 reclamants més en relació a les obres de rehabilitació del front marítim de Sant Pol de
Mar, donant informació de tot el procediment seguit en aquest cas i sol·licitant que desestimi la queixa formulada.
JGL 30/11/07:
- Autoritzar pagament subvenció corresponent al tercer bus escolar per un import de 6.006,47 a l'AMPA CEIP Sant
Pau.
- Aprovar la inversió per a l'execució de les instal·lacions hidràuliques necessàries per a l'abastament d'aigua a la nova
deixalleria de Sant Pol de Mar, per un import total de 54.281,78 Euros (IVA inclòs), a càrrec de la companyia SOREA.
- Donar vist i plau al contracte d'ADIF de lloguer del local situat al primer pis de l'edifici de l'Estació de RENFE, situat a la
Plaça de l'Estació, per una durada de 5 anys i amb una renda anual de 5.46o uros IVA inclòs, per tal de garantir el servei
de Biblioteca Pública Municipal fins que estigui llest el nou edifici del C/ Santa Clara.
- Adjudicar el contracte de subministrament d'una escombradora per a la neteja de les vies públiques amb la modalitat
de renting a l'empresa Caixa Renting, S.A. , per un preu de 155.901,12 (3.247,91 /mes).
- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i els Ajuntaments de Sant
Cebrià i Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt, Canet de Mar i Sant Pol per a l'edició d'un opuscle de la maduixa de la Vallalta.
- Aprovar el llistat i el plànol de nova numeració de les finques del carrer Abat Deàs, des dels números 52 al 86, a fi de
dotar de número de policia aquelles finques, amb referència cadastral, que no en disposaven.
JGL 13/12/07:
- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d'import 35.400,81 euros, amb la finalitat de subsidiar
el tipus d'interès del préstec sol·licitat al Programa de crèdit local.
- Concedir permís municipal a: Industrial Vallvidrera per a l'exercici de l'activitat de taller mecànic al Carrer Sant Galderic,
23 nau C5; Grupo de Empresas P.R.A.S.A per exercir l'activitat d'aparcament privat a les instal·lacions del Carrer Sant Pau,
29 bis; Joan Albó Guerrero per obertura de l'activitat de venda de fruites i verdures al local de la Plaça Anselm Clavé, 2; Jordi
Puigdefàbregas Sagristà per a l'obertura de l'activitat d’estudi de servei de jardineria al local de la Plaça Anselm Clavé, 1.
- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció del Pla director del servei
municipal d’abastament d’aigua per un import de 9.600 equivalent al 80% del pressupost total de l'actuació.
- Aprovar la certificació d'obres núm.4 de l'obra "Construcció de recollida selectiva mancomunada de Sant Pol de Mar i
Sant Cebrià de Vallalta", que correspon a l'obra executada durant el mes de novembre per un import de 86.171,35 euros.
- Sol·licitar, al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat, la concessió de subvenció
amb la quantia màxima, per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infrastructures bàsiques de protecció civil.
- Cedir durant 10 anys els estendards Cor l'Estrella i Cor la Sirena, al senyor Benet Balam Castañer, per a la seva exposició al Bar del Centre, amb la condició que l'Ajuntament els pugui sol·licitar per a la seva exhibició, quan els necessiti.
JGL 17/01/08:
- Oferir el lloc de secretari/a-interventor/a vacant en la plantilla de personal d'aquesta corporació, per la seva provisió per
concurs ordinari de conformitat amb el que estableix el R.D. 1732/1994, de 29 de juliol.
- Ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 507/2007 de data 20 de desembre de 2007, referent a l’autorització i ordre de pagament regulació salarial derivada del pacte subscrit en data 18-11-2004 amb els representants dels funcionaris i del personal
laboral.
Aquest és només un resum dels principals acords. Totes les actes les podeu trobar penjades íntegres a la web de l’ajuntament: www.santpol.org > Ajuntament > Juntes de govern
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a c t u a l i t a t
Comunicat de l’equip de govern sobre la
suspensió del projecte de Rehabilitació
del Front Marítim de Sant Pol de Mar
L’Ajuntament ja ha invertit 163.000 euros en la redacció del projecte i l'expropiació dels terrenys a Renfe
En relació al projecte de "Rehabilitación del Frente marítimo de Sant Pol de Mar" que ha d'executar el Ministerio de
Medio Ambiente. l'Equip de govern de l'Ajuntament de Sant
Pol de Mar, manifesta:
1.-Que de manera verbal i no oficial s'ha rebut informació
per part de la Demarcació de Costes de Catalunya, que el
Ministerio de Medio Ambiente no tenia la intenció d'executar el referit projecte.
2.-Que davant d'aquesta informació, l'Ajuntament de Sant
Pol ha requerit del Ministerio de Medi Ambiente -de manera
oficial i per escrit-, se l'informi de quin és l'estat de
tramitació de l'expedient de contractació i execució del
Projecte de Rehabilitació del Front Marítim de Sant Pol de
Mar i que se li notifiquin totes i cadascuna de les resolucions que el Ministerio de Medio Ambiente hagi dictat sobre
el referit projecte, la seva execució, suspensió o resolució.
3.-Que a instàncies de la demarcació de Costes de
Catalunya, l'Equip de Govern va presentar en el Ple de 25
de setembre de 2007, l'acord -aprovat per unanimitat de tot
el Plenari- de demanar la suspensió del projecte per un
període de 6 mesos, per tal que la Comissió Especial de
treball, la constitució de la qual fou aprovada per acord
unànime dels membres de la corporació, pogués emetre la
seva opinió sobre el projecte.
4.-Que de confirmar-se la notícia, no només Madrid hauria
decidit unilateralment per nosaltres una desinversió de 2

milions d'euros, sinó que haurien ignorat intencionadament
totes les inversions accessòries al projecte finançades per
l'Ajuntament de Sant Pol, com la redacció del propi projecte
i l'expropiació d'uns terrenys a la Renfe.
5.-Exposem que es del tot inadmissible que en ple debat
sobre el dèficit d'infraestructures i la manca d'inversions
publiques que pateix el nostre País, ara aquest Ministerio
de forma unilateral elimini aquesta inversió al nostre poble,
i a més ho faci sense cap consideració, quan es tracta
d'una actuació promoguda per Sant Pol i que afecta a tots
els seus veïns, deixant-los sense passos soterrats per
poder salvar la via del tren i obligant de manera indirecta a
les persones que volen anar a la platja a continuar creuant
les vies de manera perillosa.
6.-Que és del tot denunciable que per recuperar inversions
destinades a Catalunya per ressituar a qualsevol altre
indret, es valguin del soroll promogut per plataformes i partits independents de trajectòria erràtica i d'un partit socialista incoherent, que a nivell local, només està pel no. I no es
tingui en compte en canvi, ni els procediments administratius reglamentaris ni l'opinió de la gran majoria silenciosa
que està per les reformes i pel progrés del municipi.
7.-Que els partits integrants del Pacte de Govern faran tot
el possible per aconseguir que el Ministerio compleixi amb
els seus compromisos i que aquesta inversió no sigui moneda de canvi pel que fa al dèficit d'inversions de l'Estat a
Catalunya.
8.-Que si cal, i per tal de retornar al Municipi la inversió que
ha hagut de fer per la redacció del Projecte i l'expropiació
de terrenys, aquest Equip de Govern no dubtarà en exigir
responsabilitats al Ministerio de Medio Ambiente.
Sant Pol de Mar, 19 de febrer de 2008
Manuel Mombiela Simón, Alcalde

Desmantellen l’antena de Vodafone del
Pi del Soldat en execució d’una sentència

drien repetidors al centre del poble per fer arribar el senyal
i alguns veïns són reacis a que s’instal·lin als seus edificis.

En execució de la sentència derivada de la denúncia interposada per la Plataforma Cívica per a la Qualitat de Vida de
Sant Pol, l’Ajuntament ha procedit a desmantellar l'antena
de telefonia mòbil propietat d'Airtel/Vodafone instal·lada al
Pi del Soldat. Aquesta és la segona de les antenes, després
de la de Telefònica, que han estat desmantellades d’aquest
terreny qualificat com a zona de parcs i jardins urbans, un
cop esgotat el termini legal per ocupar aquest sòl públic.
Aquest fet ha deixat sense la cobertura adequada alguns
clients d’aquestes operadores dintre del terme municipal.
La propera antena que seguirà el mateix procediment serà
la d'Amena/Retevisión, la llicència de la qual venç el 2010.
Tot i això, el problema d'on situar les antenes segueix sent
complicat. Seguint l’informe de Localred, l’Ajuntament ha
proposat a les companyies dos espais alternatius a Bellavista/Bellaguarda i Can Tiril, però per la seva situació cal-

L’Ajuntament aprova els seus
pressupostos més participatius
A la Junta de Portaveus del passat dia 10 de gener, l'equip
de govern va fer entrega als representants dels diferents
grups municipals l'esborrany dels pressupostos 2008 per tal
que poguessin aportar propostes, modificacions i suggeriments. Aquesta iniciativa pretén ser un primer pas en
aquest principi de mandat i neix amb la intenció de tenir
continuïtat en els propers exercicis per tal de poder confeccionar uns pressupostos més participatius.
Els pressupostos de 2008 van ser aprovats en el ple extraordinari del passat dia 21 de febrer amb un import de
9.646.843 euros amb els vots favorables de l’equip de govern, les abstencions de Junts i els vots en contra del PSC
i el regidor no adscrit.

p l e n s

n o t í c i e s
L’Ajuntament recomana seguir uns
petits consells per tal d’estalviar aigua

Serveis Socials agraeix a La Caixa una
subvenció de prop de 2.800 euros

Encara que Sant Pol de Mar no
és de moment un dels municipis
afectats per la manca d’aigua, i
tot i que no es troba inclòs en la
fase d'excepcionalitat de nivell 2
de les conques dels rius Ter i
Llobregat decretada per la
Generalitat a causa del dèficit
de volum embassat, d'acord
amb el decret 84/2007 des de
l'Ajuntament es recomana limitar l'ús de l'aigua potable, seguint aquests petits consells:

Des de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament es
vol agrair a La Caixa la subvenció de 2791,20 que l'Obra
Social ha concedit a l’Ajuntament per contribuir als projectes "Servei auxiliar de la llar" i "Grup de conversaVoluntaris lingüístics-Treball intercultural" realitzats durant
l'any 2007.

A casa:
1.- Tanqueu la dutxa i l’aixeta mentre us ensaboneu les mans,
us renteu les dents o us afaiteu.
2.- Preneu una dutxa en lloc d’un bany.
2.- Tireu de la cadena del wàter només quan sigui necessari;
no el feu servir de cendrer o paperera.
4.- Utilitzeu aparells amb etiqueta ecològica.
5.- Utilitzeu la rentadora i el rentaplats només quan siguin
plens.
6.- Repareu totes les aixetes i cisternes que gotegin.
7.- No feu servir l’aigua de l’aixeta per descongelar aliments.
8.- Utilitzeu el wàter per a la seva funció.
A la terrassa i al jardí:
9.- Planteu arbustos i plantes autòctones
10.- Deixeu créixer la gespa més alta
11.- Utilitzeu l’escombra enlloc de la mànega per netejar patis
i terrasses.
12.- Ajusteu correctament els aspersors i concentrar el reg en
zones verdes.
13.- Intenteu regar a primera hora del matí o al capvespre.
14.- Renteu el cotxe en rentadors automàtics.

Trobareu més informació a www.santpol.cat.

DJoves, la nova revista d’informació
juvenil ja és al carrer!
Aquest mes de gener s’ha estrenat el DJoves, un llibret amb tota
mena d’informació: l'agenda,
tema d'interès, l'entrevista, l'espai
de creació, un racó de contactes,
etc. Des dels espais de joventut
de Pineda, Calella i Sant Pol us
obrim les portes a participar en el
contingut de la revista. Podeu
enviar-nos obres de qualsevol
tipus i missatges per a l’apartat de
contactes.
El DJoves sortirà a partir d’ara trimestralment carregat d’alternatives per la temps lliure i un munt de coses interessants. No et deixis escapar ni un detall!

La Policia Local realitza una campanya
de control de velocitat a Sant Pol
La Policia Local de Sant Pol de Mar ha realitzat una campanya de control de velocitat del 28 de gener fins el 10 de
febrer per tal d'aconseguir reduir la velocitat de tots els
vehicles i els accidents, tant a l'interior de la població com
a les urbanitzacions i les vies d'accés.
Per aquest motiu la Policia Local s’ha dotat d'un radar
analògic, cedit pel Servei Català de Trànsit, que capta la
imatge del vehicle que sobrepassi el límit de velocitat
establerta a cada via. L'infractor rebrà al seu domicili la notificació per excés de velocitat; infraccions que estan
establertes amb multes des de 120 fins a 301 depenent
de la via per on circuli i la velocitat assolida pel vehicle.
Recordem que aquestes infraccions van aparellades de la
pèrdua de punts i la retirada del permís de conduir.
Aquests controls es tornaran a realitzar des de finals de
juny fins mitjans de juliol i de l'1 al 15 de setembre.

Tornen els seminaris de participació
Homenatgen els treballadors municipals
jubilats durant el sopar de Nadal
Durant el tradicional sopar de Nadal que l'Ajuntament de
Sant Pol celebra cada any amb l’assistència de regidors i
treballadors, es va fer un acte de reconeixement als tres
treballadors jubilats últimament: Pere Villa, que va ser 24
anys el secretari de Sant Pol, Lluís Fernández, amb 17
anys treballant d’algutzir, i Roser Aznar, la comptable de
l’Ajuntament durant 41 anys. El sopar es va celebrar el passat mes de desembre al restaurant Gran Sol.

La regidoria de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament
de Sant Pol torna a reprendre els cursos gratuïts que
ja va iniciar l’any passat
dins del pla de formació
Forma’t i Participa. El
primer d’aquests seminaris, impartit aquest mes de febrer,
va tractar sobre el finançament de les associacions. Els
propers cursos previstos per aquest any són: la captació de
socis, la participació ciutadana: concepte, figures i pràctiques i la gestió de projectes associatius.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 27/11/07:
- Ratificació plenària de l’acord de la Junta de Govern
Local de data 9/11/2007, relatiu a la subvenció per
l’actuació “Rehabilitació d’un edifici per a Biblioteca
municipal”. Aprovat amb els vots favorables de l’equip
de govern i les abstencions de l’oposició.
- Sol·licitud al Departament de Justícia de la
Generalitat que la seu de l’Agrupació de secretaries
de jutjats de pau núm. 34, sigui al municipi de Sant
Pol de Mar. Aprovat amb els vots favorables de l’equip
de govern i Junts per Sant Pol i l’abstenció del PSC.
- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit
4/2007. Aprovat amb els vots favorables de l’equip de
govern, l’abstenció de Junts i en contra del PSC.
- Resolució recurs de reposició interposat per la
senyora Pietat Jiménez en representació del PSC,
contra l’acord de data 31/7/2007. Clarificació del
règim d’indemnitzacions per assistències. Es deixa
sobre la taula per fer les modificacions pertinents i presentar-lo en un proper ple.
- Aprovació de la permuta de la finca carrer Roger de
Flor, 25, per habitatge dotacional. Aprovat amb els vots
favorables de l’equip de govern i les abstencions de
l’oposició.
- Nomenament funcionària encarregada Registre
Civil. Aprovat per unanimitat.
- Règim econòmic del regidor, Sr. Raül Trabal Tallón.
Dedicació a temps parcial. Declaració de compatibilitat. Aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern, en contra del PSC i l’abstenció de Junts.
- Designació de representant de la corporació a
l’Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat. Aprovat per unanimitat.
- Mocions
1 Moció- transgènics. Aprovat per unanimitat.
2 Moció dia internacional contra la violència vers les
dones. Aprovat per unanimitat.
3 Moció “Som una nació i diem prou! Tenim el dret a
decidir sobre les nostres infraestructures”. Aprovat
amb els vots a favor de l’equip de govern i Junts i en contra del PSC i un regidor de Junts.
4 Moció Mataró seu dels Serveis Territorials
d’Educació . Aprovat per unanimitat.
ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 28/12/07:
- ÚNIC.- Adopció del següent acord:
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar acorda
eliminar de la seva gestió diària cap indici o evidència d’opacitat fiscal, contractar legalment al personal
i empreses que hi col·laboren, crear la cobertura
pressupostària necessària per a tots els serveis
oferts i, en definitiva, adequar-se a la normativa
vigent en totes les seves accions i decisions, cobrant
i pagant de manera transparent i legal.
La responsabilitat per l’incompliment d’algun dels
punts citats, recaurà en els components de la Junta
de Govern i, en concret, en la figura de l’alcalde.”.
L’equip de govern presenta una esmena a la totalitat a
aquesta resolució presentada per tres regidors de Junts

m u n i c i p a l s

per Sant Pol i proposa l’adopció del següent acord: “El
Ple de l’Ajuntament de Sant Pol acorda continuar amb la
línia de transparència i legislació vigent i expressa la
ferma voluntat d’excloure de la política local qualsevol
conducta adreçada a crear crispació i condemna aquelles actituds polítiques buides de contingut basades en la
mentida i en la insinuació”. Aquest nou acord esmenat
s’aprova amb els vots favorables de l’equip de govern,
mentre que els regidores de l’oposició es retiren del ple.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 29/01/08:
- Resolució del recurs de reposició interposat per la
regidora del PSC, Sra. Pietat Jiménez, contra el règim
d’assistències per concurrència efectiva a òrgans
col·legiats municipals. Aprovat per unanimitat.
- Règim de fixació d’assistències per concurrència
efectiva a òrgans col·legiats municipals. Aprovat amb
els vots a favor de l’equip de govern i en contra de la
resta de grups.
- Declaració de caducitat i incoació d’expedient de
declaració de nul·litat de ple dret de la llicència
demanial atorgada a RETEVISION MOVIL, SA, per
Decret de l’alcaldia de 20 de gener del 2000, i
declaració de caducitat i incoació d’expedient de
declaració de nul·litat de ple dret de la llicència
municipal d’obres núm. 45/2000, atorgada a RETEVISION MOVIL, SA, per acord de Comissió de Govern
de data 22 de març de 2000. Aprovat amb l’abstenció
del PSC i els vots a favor de la resta de grups.
- Declaració de caducitat i incoació d’expedient de
declaració de nul·litat de ple dret del contracte d’arrendament subscrit entre l’Ajuntament i la Societat
Mercantil TRADIA, SA, en data 28 de juny de 2001, i
declaració de caducitat i incoació d’expedient de
declaració de nul·litat de ple dret de la llicència
municipal d’obres núm. 122/01 atorgada a TRADIA,
SA, per acord de Comissió de Govern de data de juliol de 2001. Aprovat amb l’abstenció del PSC i els vots a
favor de la resta de grups.
- Aprovació de la pròrroga per a l’exercici 2008 de l’Acord Marc del Pacte Territorial. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació de l’acord per tal d’ampliar la delegació
de funcions a la Diputació de Barcelona. Aprovat amb
els vots a favor de l’equip de govern i del PSC i en contra de la resta de grups.
- Donar compte de la condició legal de membre no
adscrit, del regidor Sr. Enrique Abad Fernández.
- Ratificació del Decret 14/08, relatiu a la Comissió
Especial de Comptes. Aprovat amb els vots contraris de
Junts per Sant Pol i favorables de la resta de grups.
ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 21/02/08:
- ÚNIC.- Aprovació Pressupost Municipal exercici
2008. El pressupost 2008 contempla un import total de
9.646.843 euros. Aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern, abstencions de Junts i els vots en contra
del PSC i el regidor no adscrit.
(La gravació íntegra dels plens la teniu a www.radiolitoral.org)

