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NOMÉS HI PODRAN ACCEDIR VEïNS I COMERCIANTS

Prohibida la circulació a la
zona centre durant tot l’estiu
La regidoria de Governació reorganitza les àrees de Tobella i Manzanillo per facilitar la mobilitat
Des de la regidoria de Governació es vol informar els ciutadans que fins el 15 de setembre
estarà restringida la circulació
de vehicles a la zona centre.
Aquesta zona comprèn el carrer
Consolat del Mar a partir de la
plaça de l’Ajuntament, el carrer
Nou i els carrers Ferrocarril i
Avinguda Doctor Furest. La
restricció està operativa des de
l’1 de juliol, quan va començar
el període d’informació, i a partir del dia 20 d’aquest mes se
sancionarà a tots aquells que
no ho respectin.
Així, durant l’estiu estarà prohibida la circulació a la zona
centre de qualsevol vehicle,

excepte els que tinguin els distintius C i S (Centre i Serveis,
respectivament). Els horaris de
tancament del centre seran de
12 a 22 hores de dilluns a
divendres, i d’11 a 22 dissabtes,
diumenges i festius.
Per facilitar la mobilitat, s’han
reorganitzat algunes àrres de la
següent manera: al carrer
Tobella s’ha creat una nova
zona de càrrega i descàrrega
per a transportistes i s’han
desplaçat les dues places
reservades a persones amb
mobilitat reduïda; també al carrer Manzanillo s’han habilitat
dos estacionaments nous de
limitació horària (zona blava).

Des de la regidoria de Governació es treballa amb la màxima urgència per fer efectiva la
restricció total de circulació al
carrer Ferrocarril i l’Avinguda

Breus

Medi Ambient demana col·laboració
per mantenir les platges netes
Aquest any i degut a la situació econòmica,
tots els serveis s'han anat ajustant als pressupostos municipals. La neteja de platges
també s'ha vist afectada i és per això que
l’àrea de Medi Ambient demana molt especialment als vilatans que actuïn amb civisme,
evitant l'abandonament de residus a les platges, i agraeix la seva comprensió i col·laboració per tal d'ajudar a mantenir-les netes.
Igualment es recorda que està prohibida tant
la pesca com l’accés de gossos a la platja del
15 de maig al 15 de setembre i es demana la
col·laboració ciutadana per avisar la policia
en cas que s’incompleixin aquestes mesures.
Durant el període estival només es pot pescar
des d’espigons i rocalls de 22 h a 6 h.

Doctor Furest, de manera que
només hi puguin accedir veïns
o establiments de la zona. Es
recorda que l’accés està totalment prohibit a la resta.

Consulteu al web
el programa de la
Festa Major 2011

D’altra banda, des del 23 de juny s’ha iniciat
el servei de socorrisme que es mantindrà fins
a l'11 de setembre. Els llocs de vigilància
estan situats a la platja de Moré, les Barques
i Can Villar. Aquest servei es reforça amb vigilància dinàmica a Platjola-Escaletes. També
es pot gaudir del servei de cadira adaptada al
bany a la platja de les barques i a Can Villar.

Ajuda’ns a millorar!
Des de l’àrea de Comunicació estem oberts a tots aquells suggeriments i/o consultes que
vulgueu fer-nos per tal de millorar aquest butlletí i la resta d’eines d’informació.
Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a l’adreça comunicacio@santpol.cat.

Ja teniu disponible al
web
municipal
www.santpol.cat el
programa de mà de
la Festa Major de
Sant Jaume en format pdf. Descarregueu-lo!
Programa especial últim
capítol de La Riera en directe
des del Parc del Litoral.
Catalunya Ràdio et
convida a veure
l’últim capítol de la
temporada amb els
actors de la sèrie i a participar
en directe al programa especial.
El proper diumenge 17 de juliol
a les 22h. Amb Pere Mas.
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Anunci Núm. 56/2011
El Ple de la Corporació en sessió
ordinària de data 27 de juny de 2011, va
adoptar l'acord la part dispositiva del
qual es transcriu a continuació:
"PRIMER.- Delegar en la Junta de
Govern Local les competències plenàries que a continuació es relacionen:
EN MATÈRIA DE POBLACIÓ
1. Aprovar la rectificació anual del Padró
Municipal d'habitants i resoldre les reclamacions que s'interposin en relació amb
ell.
2. L'adopció d'acords relatius a la formació de les Meses electorals.
EN MATÈRIA DE PERSONAL
1. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.
EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ,
ECONOMIA I HISENDA
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Junta de Govern Local
per a cada exercici, a través de les
Bases d'Execució del Pressupost.
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
3. Sol·licitar i acceptar subvencions
quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l'òrgan
municipal competent.
4. Establiment , fixació, regulació i modificació dels Preus Públics.
EN MATÈRIA PROCESSAL
1. Acordar la declaració de lesivitat dels
actes administratius dictats per l'Alcalde,
directament o a través dels Regidors
que ostentin delegacions, i per la Junta
de Govern Local.
2. Acordar la compareixença de la
Corporació en tot tipus de processos
judicials que, afectant directament o
indirectament a aquest Ajuntament, es
segueixin per o contra altres
Administracions o particulars.
3. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèria de competència plenària.
4. L'exercici d'accions judicials i la
defensa de la Corporació, en qualitat
d'acusador particular respecte d'infraccions penals que afectin als ciutadans
de Sant Pol de Mar.
5. Atorgar la representació de
l'Ajuntament per l'exercici de tot tipus
d'accions administratives i judicials.

Delegacions del ple a la JGL

EN MATÈRIA DE RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I DE FOMENT

Corporació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.

1. Acordar la subscripció de convenis de
col·laboració
amb
altres
Administracions, així com amb entitats i
particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec
de la Corporació en les matèries que
l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim
Local, en la seva redacció actual, considera de caràcter indelegable, ni
suposin un cost econòmic superior al
10% dels recursos ordinaris del pressupost o a 3.000.000,00 euros.

TERCER.- Aquestes delegacions, en
conformitat amb el que disposa l'article
51.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran
efecte des del dia següent a l'adopció
d'aquest acord, sense perjudici de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i tindran caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d'avocació
pel Ple.

EN MATÈRIA SANCIONADORA
1. L'exercici de les atribucions que l'article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la
imposició de sancions per la comissió
de faltes tipificades com a greus en
aquesta norma.
EN MATÈRIA D'ASSUMPTES GENERALS
1. Proposar al Departament de Treball,
Industria i Comerç de la Generalitat de
Catalunya les dues festes locals anuals.
SEGON.- Les atribucions delegades
s'hauran d'exercitar per la Junta de
Govern Local d'acord amb el que disposen els articles 39 i següents del
ROM, i en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan.
En el text dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar
aquesta circumstància mitjançant la
inclusió, en la part expositiva, del text
següent:
"Atès que l'adopció d'aquest acord
és competència d'aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest
Ajuntament, en sessió plenària que
va tenir lloc el dia ........................"
Els acords que s'adoptin per delegació,
s'entendran dictats pel Ple de
l'Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de
mantenir informat de l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels
esborralls de les actes de la Junta de
Govern Local a tots els Regidors de la
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QUART.- Substituir l'obligació de
l'Alcaldessa prevista a l'article 42 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, de
donar compte succinta a la Corporació,
en cada sessió ordinària, de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel
reconeixement del dret de tots els
Regidors de l'Ajuntament, de poder consultar directament i personalment els llibres de resolucions custodiats en la
Secretaria General de la Corporació.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als
Regidors i Regidores delegats i
President de la Comissió Informativa,
pel seu coneixement i efectes, fent-los
constar que, en compliment del que disposa l'article 43 del ROM, en concordança amb l'article 123 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb caràcter previ a
l'adopció dels acords per la Junta de
Govern Local, hauran de ser dictaminats
per la Comissió Informativa, excepte
que hagin estat declarats d'urgència, en
el qual cas s'haurà de donar compte
posteriorment d'aquests a la Comissió
Informativa.
SISÈ.- Publicar aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província, i en el
Butlletí d'informació Municipal, en compliment amb la legislació vigent."
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
L'alcaldessa
Montserrat Garrido Romera
Sant Pol de Mar, 28 de juny de 2011

