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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 30/05/06:
- Aprovació expedient de modificació del contracte
d’obra de la Llar d’Infants – Fase 2a “Estructura, obra
i instal·lacions”. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació nou acord de delegació a l’OGT de la
Diputació de Barcelona sobre gestió de tributs locals
i altres ingressos municipals. Aprovat amb l’abstenció
de Som-hi i els vots a favor de la resta de grups.
- Aprovació de l’Ordenança Fiscal núm. 36 reguladora de la taxa per la prestació del servei dels Casals
Infantils i Juvenils. Aprovat per unanimitat.
- Rectificació de l’acta de la sessió plenària de data
27 de setembre de 2005. Aprovat per unanimitat.
- Ampliació acord de cessió de terrenys a favor del
Servei Català de la Salut. Aprovat per unanimitat.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 27/06/06:
- Presa de coneixement de la renúncia del Regidor
d’aquest Ajuntament, Sr. Francesc León Santos del
grup municipal PSC.
- Aprovació Plecs de Clàusules Administratives
Generals aplicables als contractes d’obres i
instal·lacions, de consultoria i assistència, de
serveis, de subministrament, i altres contractes
administratius i als privats. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació Acord de destinació de romanent
econòmic de la subvenció PUOSC – 2004, relativa a
“Adquisició de Terrenys de RENFE per construir
l’accés al Parc Litoral”. Aprovat per unanimitat.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 31/07/06:
- Presa de possessió del Sr. Albert Capell Brugués
del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
- Aprovació inicial modificació puntual PGOM sobre
creació del sistema dotacional d’habitatge públic i
requalificació de la finca c/ Roger de Flor núm. 25.
Aprovat amb l’abstenció de Som-hi i els vots a favor de
la resta de grups.
- Aprovació inicial modificació puntual PGOM sobre
densitat màxima d’habitatges en el subsector B
“Ponent”, del sector 10 “La Rajoleria”. S’acorda per
unanimitat la seva retirada de l’ordre del dia per tal de ser
estudiat i debatut més endavant.

m u n i c i p a l s

- Aprovació inicial del Pla Municipal del Prevenció
contra Incendis Forestals. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació inicial del Pla d’Acció Local de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en matèria ambiental. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació provisional de la modificació de les
Ordenances Fiscals núm. 25 (taxa per la prestació del
servei d’Escola Bressol) i núm. 32 (taxa per la
prestació dels serveis d’Ensenyaments Especials en
establiments municipals). Aprovat amb el vot contrari
de Som-hi i els vots a favor de la resta de grups.
- Aprovació de l’acta de delimitació de la línia
divisòria del terme municipal de Sant Pol de Mar amb
el de Sant Cebrià de Vallalta, en el tram que delimita
el polígon industrial. Aprovat per unanimitat.
- Aprovació canvi de destinació subvencions PUOSC
2004-2007. Aprovat amb les abstencions de Som-hi i
PSC, i els vots a favor de la resta de grups.
- Aprovació Inicial del projecte i plec de clàusules
administratives referents a la concessió del camp
esportiu municipal de futbol “Sot del Bagueny” per la
celebració de tornejos de futbol. Aprovat amb els vots
a favor de l’equip de Govern i Som-hi i els vots contraris
de la resta de grups.

l’A juntament

- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 344/06,
de data 1 d’agost de 2006, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de 2005, de la qual es desprenen
els següents resultats: Resultat pressupostari ajustat:
1.763.910,07 euros; romanent de tresoreria per despeses generals: 631.418,51 euros; estalvi net: 382.944,38
euros.
- Moció del Grup Municipal Som-hi sobre redacció
d’un nou Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Pol de Mar. Refusada amb els vots
en contra de l’equip de govern i els vots favorables de la
resta de grups.
- Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Pol de Mar. S’aprova deixar aquest
punt sobre la taula per tractar-lo en el següent ple ordinari, amb els vots contraris de Som-hi i favorables de la
resta de grups.
(La gravació íntegra dels plens es pot trobar a www.santpol.org)

Sol·licita el nou Carnet Municipal de Tennis Ja és a la vostra disposició la fotografia de
La Regidoria d'Esports comunica que el 31 de desembre grup de la sortida a Blanes per a gent gran
Totes les persones que van participar en la sortida a Blanes
per a gent gran que es va fer el passat 27 de setembre amb
el vaixell turístic ja poden passar a recollir gratuïtament la
seva còpia de la fotografia de grup pel Punt d'Informació
(C/Abat Deàs, 36 - Tel: 93 760 45 47), de dilluns a divendres de 10 a 14h.
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Marina Geli presideix la col·locació de la
primera pedra del nou CAP de Sant Pol
La consellera de Salut, Marina Geli, va presidir l'acte de
col·locació de la primera pedra del nou Centre d'Atenció
Primària de Sant Pol, que va tenir lloc el passat 6 d'octubre
al solar on s’ubicarà l’edifici. La consellera va destacar que
una de les prioritats del centre era que estigués situat al
centre del poble, per facilitar el seu accés als principals
usuaris: la gent gran, les persones de mobilitat reduïda i els
pares amb cotxets. L’edifici s'emplaçarà a la cantonada
dels carrers Santa Clara i Santa Victòria, on hi havia les
antigues cases dels mestres. L’acte també va comptar amb
la presència de l’alcalde de Sant Pol, Manuel Mombiela, i el
regidor de Sanitat, Ramon Llastarry.
El nou centre costarà 1.300.000 euros, que seran finançats
per l’ICS, i l’execució anirà a càrrec de GISA. El període
d’execució està previst que sigui inferior a un any i per tant
es preveu que el nou CAP es pugui inaugurar el novembre
de l’any vinent. L'augment de població que ha experimentat
Sant Pol els últims anys havia deixat l'altre CAP insuficient
i obsolet. El nou centre, que rondarà els 500 metres
quadrats, serà cinc vegades més gran que l’actual, està
preparat per atendre una mitjana de 7.000 usuaris i preveu
cobrir les necessitats del poble els propers 15 o 20 anys.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 29/09/06:

a v i s o s

finalitza el període de concessió del Carnet Municipal de
Tennis 2005-2006. Totes les persones que estiguin interessades en sol·licitar el nou carnet per al període comprès
entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2008,
s'hauran d'adreçar al Registre General de l'Ajuntament del
6 al 27 de novembre, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

10.11.12. 2006

01.02.03.04.05.06.07.08.09.

Sant Pol estrena el curs a la nova Llar
d'Infants Municipal El Pi del Soldat
La Llar d'Infants El Pi del Soldat, la nova llar d’infants municipal, ja ha estrenat el nou edifici situat als Garrofers. Fins
a 120 nens han començat el curs escolar en el nou equipament, que ve a cobrir la creixent demanda de places la llar,
que des de l'any 97 fins al 2004 havia sofert un increment
de les matriculacions del 54%.
El nou edifici, construït en un solar de més de 3.000 metres
quadrats i que té prop de 1.000 metres quadrats de planta,
té capacitat per a 128 infants de 0 a 3 anys i compta amb
tots els equipaments i dependències d’una llar moderna.
Les aules estan equipades amb canviadors, dormitoris,
lavabos, patis diferenciats, i es troben comunicades entre
si; a més el nou centre disposa d’aules taller, sala de psicomotricitat, menjador i cuina pròpia, un gran pati comú...
La nova Llar inclou també diverses instal·lacions respectuoses amb el medi ambient i el seu entorn més immediat, ja
que el projecte s’ha fet seguint els criteris de la Generalitat
sobre edificació sostenible. Així, el centre disposa d’una
caldera de biomassa, que funciona amb la combustió de
restes vegetals, per a la calefacció radiant i l’aigua calenta,
cosa que redueix les emissions tòxiques a l’atmosfera i
evita el consum de derivats del petroli. A més, tot l’edifici
s’ha projectat de manera que aprofiti els recursos naturals i
pugui estalviar energia: l’orientació aprofita al màxim la llum
solar i es fa recollida d’aigües pluvials.

La nova llar ha costat 1.760.658 euros, dels quals
1.560.658 euros s’han finançat gràcies a les subvencions
obtingudes del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya (640.000), el Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya PUOSC (420.658), la Diputació de Barcelona,
Xarxa de Municipis, (300.000) i el Fons Feder de la Unió
Europea (200.000). La resta (200.000 euros) els ha aportat
l’Ajuntament de Sant Pol a través d’un préstec sense interessos concedit per la Diputació.
La Llar d’Infants ja es va acomiadar el passat mes de juliol
amb una gran festa de l’edifici del carrer Santa Clara que
havia estat la seva seu durant 30 anys.

n o t í c i e s
Sant Pol presenta l’Auditoria Ambiental i
la recent finalitzada Agenda Local 21

Sant Pol promociona el seu comerç i la
gastronomia a la XXVI Fira de Calella
Sant Pol de Mar ha estat present una vegada més a la Fira
de Calella i l’Alt Maresme que es va celebrar el cap de setmana passat al Passeig Manel Puigvert de Calella.
L’estand de Sant Pol va estar promocionant la vila, el seu
comerç i la seva gastronomia, i va tenir una gran afluència
de públic durant tos els dies de fira. Un dels visitants d'excepció va ser el president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, que havia estat l'encarregat d'inaugurar la
present edició de la Fira.
L’Ajuntament de Sant Pol va sortejar entre els assistents 10
sopars per a dues persones als restaurants col·laboradors.
Tanmateix, els visitants de l’estand van poder fer diverses
degustacions de productes alimentaris de diferents establiments de la vila, com coques, embotits i carquinyolis. Els
dies de més afluència es va obsequiar amb roses i amb
samarretes als assistents que s’apropaven a recollir informació de Sant Pol de Mar. El Consistori va aprofitar per presentar el nou pòster panoràmic de Sant Pol de nit que va
agradar molt al públic assistent ja que es van exhaurir les
existències. A l’estand, a més de conèixer la història de
Sant Pol, els indrets més significatius i donar informació de
la vila, també es va oferir informació variada sobre les platges santpolenques, amb motiu de la concessió de les dues
banderes blaves d’enguany.

Anunci de l’Ajuntament de Sant Pol referent
a diferents canvis en les àrees de govern
Es fa públic per al general coneixement que l'Alcaldia d'aquest
Ajuntament en data 4 d'octubre que som, ha dictat el decret núm.
453/06, quina part resolutiva és del següent tenor literal:
"Primer.- REVOCAR la delegació de l'àrea "Iniciatives, Promoció i
Turisme" efectuada per aquesta Alcaldia mitjançant resolució de
data 5 de febrer de 2004, a favor del Regidor Sr. Raül Trabal Tallón.
Segon.- DELEGAR en el Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon
Llastary Canadell amb caràcter genèric l'àrea de "Iniciatives,
Promoció i Turisme", atribuint-li la direcció, inspecció i gestió dels
diferents serveis compresos en aquesta Àrea, excloent de la
referida delegació la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Tercer.- DELEGAR en el Tercer Tinent d'Alcalde, Sr. Raül Trabal
Tallón amb caràcter genèric l'àrea de Governació, atribuint-li la
direcció, inspecció i gestió dels diferents servies compresos en
aquesta Àrea, excloent de la referida delegació la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Quart.- DELEGAR en el regidor Sr. Jaume Vergés Castellà les
següents atribucions corresponents a l'Àrea d'Esports:

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Diputació de
Barcelona van presentar el passat 18 de juliol l’Auditoria
Ambiental de Sant Pol de Mar i l’Agenda Local 21, que s’ha
elaborat després d’un procés participatiu que va començar
el 2004 i en el que han intervingut ciutadans particulars i
representants municipals. A la presentació van assistir l’alcalde de Sant Pol, Manuel Mombiela, el Coordinador de
l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona,
Domènec Martínez, el regidor de l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Sant Pol, Albert Font, i Eduard Casan,
responsable tècnic de Greccat, l’empresa auditora. L’acte
també va comptar amb la presència de diverses persones
que han participat en aquest procés i d'alguns membres del
Consell Municipal de Medi Ambient.
Una Agenda 21 és un procés de participació ciutadana en
el que intervenen ciutadans i administracions. L’objectiu és
establir un seguit d’accions que resolguin les principals
problemàtiques ambientals i garanteixin el desenvolupament sostenible del municipi. Els treballs que s’han realitzat
han consistit en la recollida d’informació, l’elaboració de
l’Auditoria Ambiental, la realització d’un diagnòstic de l’estat
del municipi, i la definició d’un pla d’acció. Per a més informació consulteu el web municipal www.santpol.org.

n o t í c i e s
Les platges de Sant Pol han estrenat
un nou web temàtic aquest estiu
L'Ajuntament de Sant Pol, juntament amb la Diputació de
Barcelona i Creu Roja, va presentar el mes de juny el nou
web de platges del municipi: www.santpol.org/platges,
una eina pionera que ha començat a funcionar aquest estiu
amb la intenció d’apropar la informació de les platges al ciutadà. A la presentació van assistir l’alcalde de Sant Pol,
Manel Mombiela, la Presidenta delegada de l'Àrea de Salut
Pública i Consum de la Diputació, Margarida Dordella, el
President de l’Oficina provincial de Barcelona de Creu Roja,
Josep Marquès, el regidor de l’Àrea de Sanitat de
l’Ajuntament de Sant Pol, Ramon Llastarry, i el Cap de Creu
Roja del Mar Maresme Centre, Jordi Ricós.
Margarida Dordella va destacar que Sant Pol ha estat el
primer municipi en crear un lloc web específic per a les
seves platges, centralitzant tota la informació que hi esta
relacionada: serveis disponibles, localització, accessos,
plànols detallats..., amb la idea que la platja és un espai per
viure tot l'any i animant al ciutadà que pugui dir la seva per
ajudar a millorar-la amb les seves propostes.
Sant Pol inverteix esforços per oferir platges de qualitat i el
nou web és un pas més en aquesta millora constant. El web
www.santpol.org/platges ofereix una descripció detallada
de cada una de les platges de la vila, i inclou informació
actualitzada diàriament sobre l'estat de la mar, la temperatura de l'aigua, el vent o l'índex de radiació solar. També hi
ha indicats els dies, horaris i ubicació del servei de socorrisme. El web conté informació sobre les banderes blaves i
la distinció temàtica en salvament, socorrisme i primers
auxilis, o les diferents activitats que es desenvolupen a la
platja, i un apartat a través del qual es poden fer arribar
suggeriments i propostes de millora a la regidoria.

Participa als concursos de l’Àrea de
Joventut: fotografia digital i maquetes
L’Àrea de Joventut organitza per segon cop un concurs de
fotografia digital amb dues modalitats: Telèfon mòbil
(enviant les fotografies al tel. 699951518) i Càmera (enviant
les fotos al correu pij@santpol.org). El termini de presentació finalitza el 25 de novembre. Hi haurà dos premis
per categoria, el primer consisteix en una càmera reflex
digital i el segon, en una impressora fotogràfica.
Però la novetat d’aquest any és el primer concurs de
maquetes “Sant Pol Sona”. Per participar-hi cal presentar
les maquetes al Punt d’Informació Juvenil (C/ Abat Deàs,
36 - Telf. 93.760.45.47 - pij@santpol.org), de dilluns a
divendres de 17 a 20h., i el termini acaba el 24 de novembre. Hi haurà un únic premi consistent en la gravació d’una
maqueta professional, assessorada per un productor a l’estudi de gravació El Magatzem, i una actuació promocional
a la sala Revel’s de Calella.
Consulta les bases al web www.santpol.org/espaijove.

Nova reordenació del trànsit a l’accés del
carrer Bonavista a la carretera Nacional II

- La direcció i gestió de tots aquells actes de caire esportiu organitzats per l'Ajuntament en motiu de la celebració de les diferents
festes patronals.
- La relació amb totes aquelles entitats, col·lectius o associacions
de Sant Pol de Mar de caire esportiu.
- La gestió de les instal.lacions del Centre Poliesportiu de Sant Pol
de Mar, així com del camp de futbol municipal "Sot del Bagueny".
- L'impuls, gestió i preparació de tots aquells projectes d'actuacions relatius a l'àmbit de l'esport susceptibles de ser subvencionats per altres Administracions Públiques.
Cinquè.- MANTENIR totes aquelles delegacions que aquesta
Alcaldia efectuà per resolucions de data 17 de juny de 2003, i 4
d'octubre de 2004 i que en posterioritat no s'han vist afectades per
altres resolucions en matèria de delegacions.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als regidors Sr. Raül Trabal
Tallón, Ramon Llastary Canadell, Jaume Vergés Castellà, i procedir a la seva publicació en el BOP de Barcelona, en el taulell d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí d'Informació Municipal.
Setè.- Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament
de conformitat amb l'art.44 del ROF".
Sant Pol de Mar, 5 d'octubre de 2006
L'ALCALDE, MANUEL MOMBIELA SIMON

Per tal de millorar l'accés al nucli urbà a la zona que comprèn els carrers Bonavista, Buenos Aires i l'accés a la carretera Nacional II, l'Ajuntament de Sant Pol va acordar la
reordenació del trànsit rodat en aquest sector. Aquesta
reordenació anul·la la sortida del carrer Bonavista en direcció a la Nacional II. Per tant, ara des de la carretera tan sols
es pot accedir al centre del poble pel carrer Bonavista, i
baixar per Buenos Aires i Tobella. El tram del carrer Buenos
Aires, entre Bonavista i la Plaça Sant Cristòfol, únicament
és de pujada per accedir a la carretera nacional.
Al costat d’aquest escrit acompanyem un plànol on queden
reflectits tots aquests canvis. Amb aquesta reorganització
del trànsit la regidoria de Governació pretén evitar possibles col·lisions de vehicles, al no haver de transitar en
diferents direccions pel mateix carrer.

L'Ajuntament instaura un dia sense
multes per potenciar la seguretat viària
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha instaurat la iniciativa
del dia sense multes amb l'eslògan "Dia sense multes, dia
de reflexió", per tal de potenciar la seguretat viària i aconseguir la col·laboració del ciutadà en la millora de la circulació a la població.
El 14 de juny la Policia Local de Sant Pol de Mar va iniciar

la campanya establint aquest com el primer dia, periodicitat
que es fixarà aleatòriament sense cap data concreta.
Aquest dia els agents de la Policia substitueixen la papereta de la denúncia per un díptic informatiu amb consells per
evitar les sancions i l'actuació de la grua, juntament amb
l'avís de la infracció comesa. Aquesta mesura tan sols afectarà a les infraccions lleus. L'Ajuntament espera que aquesta mesura de conscienciació ajudi a disminuir les infraccions de circulació per tal de millorar la seguretat viària.

