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Nous adhesius per aparcar
a les zones blaves el 2012
Es començaran a distribuir passat festes a la Policia Local

Breus
Tió solidari per recollir
aliments per als més
necessitats

ran d’haver satisfet l'impost de
circulació a Sant Pol.
Els residents temporals, de
segona residència o amb contractes de lloguer vigents,
podran obtenir també un adhesiu, previ pagament de la corresponent taxa, que serà vàlid
per estacionar gratuïtament a
Pau Simón i Parc del Litoral
pels mesos que interessin durant el període de pagament.
Per obtenir aquestes acreditacions, els titulars dels vehicles
hauran de presentar còpia de
l'escriptura de propietat o rebut
de l'IBI de l'any en curs pagat;
i, en cas de lloguer, contracte
vigent. Només s'atorgarà un
distintiu per al vehicle del titular de l'immoble i cònjuge.
La vigència d’aquestes zones
blaves comprèn de l'1 de juny
al 30 de setembre, de dilluns a
diumenge (festius inclosos), de
8 del matí a 8 del vespre.

Durant les festes de Nadal,
tothom qui ho vulgui podrà
fer aportacions solidàries
de menjar a través del tió
solidari. Aquest tió s’installarà el dia 18 de desembre
-coincidint amb la celebració de la Marató- a la
Plaça dels Quatre Cantons,
al costat del xiprer de la
solidaritat. Del 19 al 23 de
desembre es traslladarà
juntament amb el xiprer a la
Plaça de l’Estació, on els
nens el faran cagar el dia
23 a la tarda (en cas de
pluja es farà a la Sala
Polivalent). Al costat del tió
hi haurà un cistell per fer
les donacions, que hauran
de ser llaunes, conserves o
altres aliments que no es
facin malbé. Aquestes
aportacions es distribuiran
a les persones que ho
necessiten a través de
Serveis Socials.

Sant Pol s’adhereix a l’Associació
de Municipis per la Independència

L’Ajuntament assumeix la
instal·lació dels llums de
Nadal al centre

L’Àrea de Governació ha renovat els adhesius que acrediten
els residents per poder aparcar
gratuïtament a les zones blaves del carrer Pau Simón i el
Parc del Litoral durant la temporada d’estiu. Les noves
acreditacions per al 2012 es
començaran a distribuir el mes
de gener, després de festes,
des de la comissaria de la
Policia Local, de dilluns a
divendres de 12 a 14 h.
Els adhesius contemplaran les
mateixes distincions d’altres
anys: Residents, zona Centre,
Dr. Furest i Serveis, i inclouran
la matrícula del vehicle. Poden
obtenir aquestes acreditacions
les persones físiques titulars
de vehicles que acreditin documentalment estar empadronades a Sant Pol des de fa com a
mínim un any i les persones
jurídiques amb seu social al
poble. En ambdós casos hau-

L’Ajuntament de Sant Pol de
Mar va aprovar al ple del passat mes de novembre formar
part de l’Associació de Municipis per la Independència. La

proposta va tenir el recolzament de tots els grups municipals excepte el P.P.
L’Associació de Municipis per
la Independència és una

organització que agrupa diferents ajuntaments catalans per
tal de defensar l’assoliment
dels drets nacionals de
Catalunya amb l’objectiu de
promoure l’exercici del dret a
l’autodeterminació. L’entitat va
ser fundada el 12 de setembre
de 2011 pel ple municipal de
Vic a proposta de CiU i,
concretament, a instàncies del
seu batlle Josep Maria Vila
d’Abadal. L’associació ja aplega més d’un centenar de
municipis, entre els quals els
maresmencs Sant Cebrià de
Vallalta, els dos Arenys o
Malgrat de Mar.

Després que els botiguers
del centre demanessin a
l’Ajuntament que els ajudés
a sufragar les despeses de
la il·luminació de Nadal que
no podien assumir, el consistori s’ha fet càrrec aquest
any de la instal·lació dels
llums als carrers de la zona.

L’Ajuntament de
Sant Pol de Mar
us desitja unes bones
festes de Nadal
i un feliç 2012
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Els horaris de tancament del
centre se suavitzaran a l’hivern
Els laborables només es limitarà el pas de vehicles de 5 a 8 de la tarda
Com a resultat de les reunions
mantingudes entre els representants del govern i l’oposició, comerciants i altres
agents implicats, l’Ajuntament
ha decidit modificar l’horari de
restricció de vehicles a la zona
centre, de manera que durant
la temporada d’hivern només
es tancarà el trànsit de 5 a 8
de la tarda els dies laborables
i de 12 del migdia a 8 del
vespre els caps de setmana i
festius. A partir de juny es
tornarà a aplicar l’horari
d’estiu.
Tot i que la proposta de mantenir el mateix horari de tanca-

ment del centre durant tot l’any
havia estat aprovada en ple
per tots els grups municipals,
el malestar que s’havia creat
per part d’alguns comerciants
que asseguren que la mesura
els perjudica va fer que s’obrissin converses per tal
d’escoltar a totes les parts i
ajustar la mesura a les necessitats de tothom.
Desplegar el pla de mobilitat
Els portaveus dels grups
municipals es van comprometre a seguir treballant per buscar la manera de pacificar

definitivament el trànsit a la
zona centre, i acompanyar
aquesta proposta de mesures
que afavoreixin el comerç;
però es van avenir a que,
mentre es treballa en aquest
sentit, es pugui donar una
major flexibilitat a l’hivern,
sobretot entre setmana.
La intenció de l’Ajuntament és
la de desplegar el Pla
d’Accessibilitat i Mobilitat de
Sant Pol que es va redactar el
2003, el responsable del qual,
Francesc Aragall, també va
participar
en
aquestes
reunions de manera desinteressada.

S’obre la participació al
Consell de Medi Ambient
Des de la Regidoria de Medi
Ambient es vol informar a
totes aquelles persones que
estiguin interessades a formar part del Consell de
Medi Ambient que aquest
es reuneix l’últim dimecres
de cada mes a les 21h. i és
obert a tothom. El Consell
de Medi Ambient està format per persones que per la
seva formació o inquietud hi
volen participar, i els temes
que tracta són els relacionats amb aspectes globals del municipi, en cap
cas serveix per analitzar
problemes personals. Les
persones interessades a
participar-hi cal que enviïn
un missatge al correu
mediambient@santpol.cat
indicant que volen formar
part d’aquest consell.

Agenda d’activitats Nadal
Fem cagar el tió. Divendres 23 de desembre a les 18h. a
la Plaça de l’Estació (en cas de pluja a la Sala Polivalent).
Taller i espectacle gratuït.
Tallers de Nadal
- Taller d'argolles de Nadal: Del 27 al 30 de desembre
- Taller de decoració de la taula de reis: Del 2 al 4 de gener
De 9 a 13h. a les escoles del C/ Santa Clara.
Festa infantil de Nadal. Dissabte 24 de desembre.
Espectacle i xocolatada. A les 12h al C/ Dr. Riera Vaquer

Serveis estalviarà despeses de
jardineria amb una desbrossadora
L’Àrea de Serveis de l’Ajuntament ha pogut adquirir una
nova màquina auto-propulsada gràcies a una subvenció
atorgada per la Diputació de
Barcelona. L’organisme havia
concedit a l’Ajuntament de
Sant Pol una subvenció de
25.000 euros per adquirir un
nou cotxe per a la brigada.
Finalment el vehicle només va
costar 18.000 euros i s’ha
aconseguit destinar la resta

dels diners a finançar la nova
desbrossadora.
Aquesta eina permet realitzar
les tasques de desbrossament
i neteja de les zones amb una
major eficacia i rapidesa,
estalviant la contractació de
màquinaria externa. Per al
regidor de l’àrea, Ferran
Xumetra, la nova adquisició
ajudarà a reduir les despeses
de jardineria i optimitzar el
temps de la feina.

Arribada del Patge Reial. Dijous 29 de desembre a partir
de les 18.30h a la Plaça dels Quatre Cantons.
Taller de fanalets. Dijous 5 de gener de 10 a 13:30h. al pati
de les escoles del C/ Santa Clara.
Cavalcada dels Reis d'Orient. Dijous 5 de gener a partir
de les 18h. Sortida des de la Plaça de l'Hotel.

Sardanes durant tot l’any
L’Ajuntament de Sant Pol continuarà amb la iniciativa
d’organitzar sardanes al poble durant tot l’any. Per tancar
aquestes festes se celebrarà una ballada el diumenge 8 de
gener a les 12 del migdia a la Plaça de la Vila.
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