Informe d'Alcaldia sobre la gestió municipal durant
l'estat d'alarma pel Covid-19
Arran de la declaració de l’estat d’alarma decretat pel Gobierno d’Espanya el passat 14
de març, el Govern municipal es va posar a treballar per tal de donar servei i
informació a la ciutadania de Sant Pol.
L’objectiu principal en totes les actuacions ha estat sempre preservar la salut de totes
les persones per davant de qualsevol altre factor.
Ha estat i continuarà essent un tasca complicada i dura, per les característiques de la
pandèmia i per la constant variabilitat de la situació i les mesures indicades des dels
diferents estaments supramunicipals.
S’ha hagut d’actuar a contrarellotge i en molts casos amb incerteses encara obertes,
però sempre des de la responsabilitat.
En aquest camí tothom hi ha posat el seu esforç i responsabilitat que es concreten
amb l’informe que us trasllado a continuació.

_________________________Regidoria de Comunicació
D’ençà de l’esclat de la pandèmia a l’Estat espanyol i, sobretot, arran de la declaració
de l’estat d’alarma, els ajuntaments han jugat un paper clau com a administració
pública més propera al ciutadà a l’hora de comunicar les afectacions que tot plegat
tindria en el seu dia a dia.
És per això que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha tingut especial cura i atenció en les
eines comunicatives que estan al seu abast per tal de fomentar una comunicació clara,
objectiva i oficial de quina era la situació en tot moment i d’allò que es podia i no es
podia fer, a més dels diferents ajuts disponibles per a totes les persones que han patit
l’impacte econòmic derivat del Covid-19.
En aquest sentit, el tancament de les dependències municipals al públic ha obligat a
prioritzar el teletreball i la necessitat de realitzar tots els tràmits de forma telemàtica,
per la qual cosa ha calgut una adaptació forçada per part de les persones usuàries de
l’Ajuntament que només s’ha pogut donar a conèixer des dels canals d’informació
municipals.
L’activitat comunicativa a Sant Pol de Mar durant la crisi generada pel Covid-19 la
podem dividir, doncs, en tres grans fronts:
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1. El web municipal.
2. Les xarxes socials amb perfil de l’Ajuntament de Sant Pol (Facebook, Twitter,
Instagram, Telegram i Youtube).
3. Altres accions comunicatives derivades de l’estat d’alarma.
1. Activitat al web municipal
Des de l’inici de l’estat d’alarma, el web municipal s’ha plantejat com el principal canal
d’informació oficial a la vila de Sant Pol de Mar i s’ha anat adaptant la portada i l’accés
als apartats concrets d’aquesta eina comunicativa en base a les informacions que calia
publicar i a les noves necessitats que s’anaven creant conforme avançava la crisi
sanitària i econòmica.
En aquest sentit, al web s’han creat grans apartats recopiladors d’informació:
Informació en actualització constant sobre l’estat d’alarma, el confinament i les
afectacions sobre el dia a dia de les persones.
Aquest apartat es divideix en;
- Informacions generades per l’Ajuntament de Sant Pol (bans municipals, decrets
i normativa pròpia en relació al confinament i la seva aplicació i conseqüències
a nivell local)
- Informacions de la Generalitat (principalment actualitzacions de les FAQS del
CECAT publicades tant en el confinament com en les fases de la desescalada).
- Informacions del govern de l’Estat (publicacions del BOE sobre l’estat d’alarma i
les seves afectacions a tots els nivells: desplaçaments, restauració, passejos i
pràctica esportiva...)
- Informacions de l’àmbit de la salut (sobre el coronavirus, els seus efectes,
símptomes, etc.).
En aquest apartat s’ha comptabilitzat la publicació de fins a 64 continguts i/o enllaços a
informacions d’interès sobre les afectacions del Covd-19.
Oficina d’Assessorament Virtual Covid-19
L’apartat es crea per donar resposta als dubtes que les persones puguin tenir en
relació als diferents ajuts que s’han anat convocant per part de l’Ajuntament i sobretot
d’administracions supramunicipals, publicant cada ajut amb la informació explicada de
manera el més entenedora possible. Per aconseguir-ho, dues treballadores municipals
han estat fent el buidat del BOE i del DOGC, els quals tenen un llenguatge sovint massa
tècnic per al conjunt de la població. A més, s’han dividit els ajuts segons perceptors:
autònoms, PIMES, persones assalariades, ajuts per als serveis bàsics de la llar, etc.
Aquest apartat aglutina fins a 32 continguts diferents.
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Guia de serveis especials prestats pels establiments comercials
Aquest apartat ha volgut ser un ajut al comerç local en els dos mesos de confinament
que han hagut d’abaixar persianes i adaptar la seva activitat comercial a l’estat
d’alarma. Hem volgut crear un nexe d’unió entre els serveis que podien seguir prestant
i els seus clients.
A més, s’han posat en marxa una sèrie d’iniciatives telemàtiques motivades per la
situació causada per l’estat d’alarma i que han gaudit d’un tractament especial al web
municipal:
- Pressupost Participatiu: ens hem dotat d’una nova i potent eina per posar en marxa el
primer procés participatiu de la història de Sant Pol de Mar vinculat al pressupost
municipal i l’hem posat en marxa. El nou servei web (governobert.santpol.cat) està
enfocat a promoure la participació ciutadana molt més enllà del processos
participatius i, a mig termini, serà una eina molt útil en el retiment de comptes del
govern amb la ciutadania.
- Preinscripcions escolars i portes obertes virtuals a la llar d’infants municipal: la
situació d’excepcionalitat ha obligat a les professionals de la llar d’infants El Pi del
Soldat i al Departament de Comunicació a plantejar unes portes obertes i un període
de preinscripcions a distància, gràcies a la publicació de tota la informació, el projecte
educatiu del centre i vídeos al microsite de la llar d’infants del web municipal.
- Petició de cita prèvia a l’OAC: a banda del Pressupost Participatiu, la nova plataforma
governobert.santpol.cat ha proporcionat la solució a una situació sobrevinguda com és
la d’haver de recórrer a la cita prèvia per a l’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà. El formulari que s’ha creat i la gestió de les peticions s’agilitza gràcies a la
nova plataforma i permet atendre a la ciutadania d’una manera presencial ordenada i
no massificada durant les primeres fases de desescalada.
A grans trets, el web municipal s’han generat un total de 178 continguts informatius en
els darrers dos mesos, ja siguin notícies, apartats concrets, banners de la capçalera,
avisos, etc.
2. Xarxes Socials
Si el web municipal s’ha erigit com a principal canal de comunicació oficial per a la
ciutadania de Sant Pol de Mar, les xarxes socials s’han convertit en el millor mirall o
drecera cap a aquestes informacions oficials. Per això s’ha dedicat especial esforç a
informar des dels perfils municipals de Facebook, Twitter i Instagram, amb el propòsit
d’arribar al màxim de persones possibles.
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A més, amb la crisi del Covid-19 hem estrenat perfil municipal a Telegram per arribar
encara a més població i, juntament amb Youtube i Flickr, fan que actualment
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar tingui perfil oficial a 6 xarxes socials diferents.
En resum, entre l’11 de març i el 25 de maig de 2020, l’Ajuntament de Sant Pol ha
acumulat un total de 555 publicacions.
Facebook:
264 posts des d’inici estat alarma
6.277 seguidors (+281 seguidors des del desembre 2019)
Twitter:
236 publicacions des d’inici estat alarma
2.557 seguidors (+236 seguidors des del desembre 2019)
Instagram:
55 publicacions des d’inici estat alarma
1.365 seguidors (+411 seguidors des del desembre 2019)
Telegram:
169 publicacions des d’inici estat alarma
Novetat! Es va crear el 16 de març i a data d’avui acumula 179 subscriptors.
Youtube:
90 subscriptors al canal (+39 des del desembre 2019)
Pel seu tarannà, aquesta xarxa social ha jugat un paper més secundari que la resta
però també important, atès que ha servit de plataforma per allotjar missatges
institucionals importants, sobretot als inicis de l’estat d’alarma per part de l’Alcalde.
Des de l’inici de l’estat d’alarma, s’han publicat 6 vídeos, tres d’ells són missatges
institucionals de l’Alcalde, a més de dos plens realitzats de manera telemàtica i
retransmesos en streaming en directe, i un vídeo de producció pròpia de suport al
comerç local que ha esdevingut el segon vídeo amb més visualitzacions dels darrers 3
anys amb prop de 700 reproduccions.
D’altra banda, cal fer esment que en arrel de la celebració dels Plens telemàtics, s’ha
introduït la possibilitar de formular preguntes al Ple mitjançant un formulari de la nova
plataforma de participació ciutadana governobert.santpol.cat
3. Accions especials
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A banda del web municipal i de les xarxes socials, cal fer també esment d’altres accions
comunicatives especials que s’han portat a terme derivades de la situació generada
per l’estat d’alarma:
Megafonia: en col·laboració amb Ràdio Sant Pol, s’han enregistrat i programat una
sèrie de missatges de veu amb avisos sobre la normativa vigent durant les setmanes de
confinament perquè anessin sonant en diferents franges horàries a través del sistema
de megafonia del carrer Nou. L’objectiu era acostar les informacions més importants
als vianants del centre de la vila.
Sant Jordi confinat: La Diada de la rosa i del llibre va coincidir de ple amb l’estat
d’alarma i el confinament obligat de la població, però des de l’Ajuntament de Sant Pol
es va fer el possible per celebrar aquesta diada ni que fos d’una manera alternativa.
Gràcies al treball i col·laboració i de Ràdio Sant Pol i de la Biblioteca de Can Coromines
es va poder portar a terme una celebració telemàtica i a través de les ones amb una
programació especial.
Vídeo suport comerç: Des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme es rep
l’encàrrec de crear un vídeo que sigui el tret de sortida a una campanya de suport al
comerç local de Sant Pol i es realitza un muntatge propi amb un temps rècord i a cost
zero que va esdevenir viral a les xarxes socials amb prop de 700 visualitzacions i
l’agraïment de la unió de comerciants de la vila.
Publicacions pròpies de l’Ajuntament: Malgrat el confinament i l’estat d’alarma, el
departament de Comunicació ha seguit editant el butlletí municipal Sant Pol Informa
dels mesos d’abril i maig en format únicament digital, atès que les impremtes estaven
tancades i tampoc existia possibilitat de repartir-los. Igualment, l’ENS del mes d’abril es
va presentar públicament en format digital a l’espera que el desconfinament permetés
la seva distribució a les llars, cosa que es va fer a principis de maig.

__________________________Regidoria d'ensenyament
Escola Sant Pau i Institut de Sant Pol de Mar
•
•
•

S'han facilitat dispositius per garantir que tots els alumnes puguin tenir
connexió a Internet durant el confinament.
S'ha distribuït material informàtic i didàctic a les famílies que ens ha sol·licitat el
centre per tal d'assegurar que no es trencava el confinament.
S'han desinfectat l'equipament per poder realitzar les preinscripcions escolars.
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Llar d'infants
•
•
•
•

S'han suspès els cobraments de quotes a partir de l'inici del confinament.
S'ha realitzat un vídeo informatiu per tal de poder fer la jornada de portes
obertes prèvia a les preinscripcions escolars de forma virtual.
S'ha realitzat les preinscripcions de forma telemàtica.
S’està treballant en l’elaboració del Pla d'obertura del centre de cara a la
represa del servei.

_____________________________Regidoria de Joventut
•
•
•

S'ha fet una suspensió temporal del contracte de l'Espai Jove de Ca l'Aturo per
tal d'assegurar que l'aturada del servei no suposés un perjudici pels seus
treballadors.
S'ha prorrogat el contracte del casal d'estiu per tal de garantir la seva prestació
enguany (última setmana de juny, juliol i les dues primeres setmanes de
setembre).
S'ha modificat el preu públic del casal per tal de fer una bonificació del 50% de
la tarifa bàsica a aquelles persones que han estat en situació d'ERTO degut a la
pandèmia.

_____________________________Regidoria d'Habitatge
•
•
•

S'ha estat en contacte amb les administracions de finques per tal de poder
estar al cas de persones que poguessin tenir dificultats per fer front al
pagament de lloguer.
S'ha estat en contacte amb l'Oficina d'Habitatge de Calella. Des d'aquesta
oficina també hi ha hagut relació amb Serveis Socials per tal de detectar les
necessitats.
Des de l'Oficina Virtual d’Assessorament Covid-19 s'ha donat assessorament a
totes les persones que tinguessin dubtes o qüestions en relació a l'habitatge.
Des de l'Oficina s'han anat publicitant les mesures i ajuts.
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_______________________________Regidoria d'Esports
•
•
•

S’ha mantingut contacte amb les entitats esportives per veure com s'han de
reobrir les instal·lacions.
S'ha procurat agilitzar els tràmits dels convenis.
Queda pendent una reunió per parlar dels campus esportius (a data de 28 de
maig).

____________________________Regidoria d’Urbanisme
S’ha realitzat el seguiment de les llicències d'obra via pública i/o llicència
d'ocupació de la via pública, per tal que es compleixin les mesures de seguretat
Covid19 amb l’informe o annex del Coordinador de seguretat i Salut.
o Obra d'Endesa de Mitja Tensió carrers Tobella, Buenos Aires
exp.2019/505
o Obra d'Endesa carrer Nou 3 exp.2020/440
o Obra d'Endesa carrer Mediterrani exp.2020/409
o Obra d'Endesa carrer Enric Morera exp.2020/557
o Obra Telefònica rasa 80 carrer Marina exp.2020/379.
o Grua c/Ramon Llull 6 exp.2020/457.
o Obra Pública renovació xarxa d'aigua c/Pau Simón
o Obra pública focus leds campde Futbol
o Instal·lació fotovoltaica c/Jaume I, 12 exp. 2020/485
Pel que fa a controls,
•
•

S'ha fet inspeccions per comprovar les mesures del Covid a l'obra d'Endesa de
Mitja Tensió carrers Tobella, Buenos Aires exp.2019/505
S'ha fet visita per l’estat de la terrasses dels bars i posterior reunió informativa
per complir amb les mesures i es realitzarà control a partir de dilluns 28 de
maig per part de Policia, Media Ambient i Promoció Econòmica
o Taverna
o Ombra del Sifò
o La Casa Nostra
o Ca l'Arau
o La Cantina
o La Selva
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o
o
o
o

Deby
Galet
Biribar
Ruby's Bar

________________________________Regidoria de Salut
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Durant la crisi per la COVID 19, des de la Regidoria de Salut s’ha treballat
intensament per promocionar la salut comunitària del poble.
De manera insistent i tossudament s’ha insistit en el correcte compliment de
les normes recomanades des del Departament de Sanitat i del Ministerio de
Sanidad de l’Estat, sempre pensant en el bé comunitari.
Es va instaurar el teletreball a l’inici fins i tot del període de confinament.
S’han comprat 6.000 mascaretes per repartir gratuïtament a la població, amb
prioritat per a les persones majors de 65 anys que viuen soles a través de la
Brigada municipal.
S’ha proveït d’EPIs als treballadors essencials de l’Ajuntament, tot i les
dificultats per obtenir-los per la manca de material en els diferents proveïdors,
així com la comanda que es va fer a la Diputació de Barcelona que va arribar
amb retard i incompleta.
Així mateix, es va demanar la realització de mascaretes infantils, que ens ha
proporcionat un empresari del poble de manera gratuïta. S’ha habilitat dos dies
per repartir-les que han estat molt ben acceptats i també s’han repartit als
domicilis dels infants.
Hi ha hagut una comunicació continua i fluida amb CatSalut i ABS de Canet de
Mar per tal d’informar a la població dels horaris d’atenció del consultori de
Sant Pol, de la de realització de les proves PCR per part del EAB Canet de Mar,
explicant els criteris de realització de les mateixes.
Ja en Fase 1 de desconfinament i amb l’apertura de la terrasses en l’àmbit de la
restauració, s’han instaurat inspeccions sanitàries per tal de garantir la salut
comunitària, apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania en el bon
compliment de les mateixes.
Hem donat suport a la Llar d’Avis de Sant Pol, amb la que hi ha una
comunicació fluida i quan ens ho han requerit, també aportant material de
protecció.
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______________________________Regidoria de Platges
•
•
•
•

Per la crisi de la COVID en període de confinament les platges s’han mantingut
tancades.
En període de desconfinament, ja en fase 0, s’ha permès passejar, circular i fer
esport en unes determinades franges horàries, informant i insistint en el bon
compliment de la norma sanitària.
Ara ja en fase 1, estem preparant la desescalada amb els propietaris de les
guinguetes, mirant la manera de fer possible el muntatge per part dels
restauradors.
S’està elaborant el pla de contingència de les platges amb la informació i
indicacions que ens arriben per part de Costas, per tal de donar seguretat a la
gent que vulgui anar a gaudir de la platja.

______________Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran
•
•

•
•

•

•

Un dels impactes més evidents arran de la crisi de la Covid19 ha estat el de les
necessitats socials.
El Servei de Benestar Social, malgrat la situació de pandèmia ha restat obert,
amb activitat presencial durant tot aquest temps, d’una part de les tècniques,
prioritzant l’atenció telefònica i també fent teletreball.
S’ha observat un increment molt important dels usuaris donant servei a tothom
que no ha necessitat sense deixar a ningú enrere.
Es va reorganitzar el servei de SAD, valorant cas per cas les necessitats
especifiques mantenint l’atenció a domicili dels casos que requerien una
atenció mes estreta a traves de la Treballadora Familiar de l’Ajuntament.
S’ha reforçat l’equip de Benestar Social allargant en el temps el contracte del
Pla d’Ocupació d’auxiliar administrativa per donar suport a l’increment de la
demanda de les necessitat socials.
Es va activar un servei especial gratuït de teleassistència per a persones majors
de 65 anys mentre es mantingui la situació d'alarma ocasionada pel Covid-19.
El Servei Local de Teleassistència atén, principalment, persones d’edat
avançada, majoritàriament amb malalties cròniques de base, factors que
s’associen a un major risc de presentar complicacions greus en cas d’infecció
per Covid-19. Tanmateix hi ha persones que formen part d’aquest grup de risc i
que actualment no disposen d’aquest servei. Per tal de proporcionar atenció a
tot aquest col·lectiu i incrementar la seva seguretat i tranquil·litat, s’ofereix
aquest servei especial de teleassistència.
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•

Hi ha hagut un increment importantíssim d’usuaris.
o Al segon semestre de l’any 2019 es varen atendre 13 usuaris (17 ajuts,
donat una usuària repeteix 4 vegades). La majoria varen demanar
nomes una subvenció i la mes demandada fou pagament del lloguer.
o La despesa fou 5.487,7€ sobre un total de 7.705€ anuals en Ajuts
Urgents i Ajuts Individuals a les Famílies.
Usuaris
Unics

Usuaris
Usuaris
Doble Ajut Triple Ajut TOTAL ajuts

Habitatge
Lloguer
Hipoteca
Suministres
Targetes Moneder
Altres
Total Ajuts

8
0
2
0
3
13

*
*

*
*
*
1

3

17 (**)

(**) 13 usuaris - 1 usuari repeteix 4 vegades

Subvencions
Lloguer
Suministres
Tarjeta moneder
altres
Total

Despeses
2on sem.
3.891,5 €
1.124,6 €
40,0 €
412,7 €
5.468,7 €

Total
Anual

7.705,6 €

•

Per tant al segon semestre de l’any passat es va acumular la majoria de despesa
de tot l’any 2019.

•

El nombre d’usuaris a primer semestre (que encara no ha finalitzat) ja supera
amb escreix la xifra del 2on semestre de l’any 2019 amb 46 usuaris, 36 dels
quals s’ha ates arran de la crisi COVID.

•

La majoria de les demandes de subvencions fou per ajuts en relació a
l’habitatge , sobretot per ajuts al lloguer. Hi ha un numero important d’usuaris
que reben ajuda per mes d’un concepte.
Usuaris
Unics

Usuaris
Doble Ajut

Usuaris
Triple Ajut

12
2
3
4
3
24

*

*

*

*
*

TOTAL
Usuaris
COVID

Total
usuaris
semestre

Habitatge
Lloguer
Hipoteca
Suministres
Targetes Moneder
Altres
Total Ajuts

10
7

5

36

46

•

La despesa total acumulada del 1er semestre a data d’avui es de 21.423 euros,
però 18.169 han estat a partir de la crisi per la COVID.

Despesa 1er Sem.
TOTAL DESPESA COVID
TOTAL DESPESA SEMESTRE

18.169,66 €
21.423,14 €

COVID

•

•

Al mes d’abril, s’aprova per Decret d’Alcaldia i se’n dona compta al consistori en un Ple
Extraordinari, una nova línia d'ajuts propis extraordinaris amb caràcter d’urgència
social per a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat
afectades per l’actual situació provocada per la propagació del coronavirus amb
una partida extraordinària de 150.000 euros.
Fins a l’aprovació dels nous d’ajuts econòmics per la crisi COVID, s’ha utilitzat les
partides pressupostaries que ja disposàvem, per lo que hi ha hagut una despesa de
13.456 euros per ajuts socials urgents (d’una partida de 6.000) i fins ara 997 euros per
ajuts individuals a les famílies (d’una partida de 20.000) utilitzant les Bases d’ajudes
socials vigents i aprovades l’abril de l’any passat
IMP. US
TOTAL DESPESA X PARTIDES
PARTIDES INICIALS

•

13.456,34 €

IMP. AIF
997,30 €

B. COVID

Total 2020

3.716,02 €

18.169,66 €

6.000,00 € 20.000,00 € 150.000,00 €

176.000,00 €

La majoria de les subvencions sol·licitades han estat ajuts a l’habitatge
(11.818€), seguit de la targeta moneder (4.520€) i d’ajuts als subministres (
1.438€).
Subvencions
Subv. BU
Total
Despeses acum.
semestre

Lloguer Suministres Tarjeta moneder
8.970,9 €
1.170,2 €
3.920,0 €
2.848,0 €
268,0 €
600,0 €
11.818,89 € 1.438,19 €
4.520,00 €

Altres
392,6 €
392,58 €

Total
14.453,64 €
3.716,02 €
18.169,66 €
21.423,14 €
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Des del 13/03/ fins el 25/05/20 s’han atès 76 nous casos, dels quals 46 ja tenen la
resolució feta.
S’han atès 316 trucades entrants al servei, i el temps de resposta, per fer l'acollida ha
estat d’entre 6 i 10 dies.
Persones usuàries del Banc d’Aliments de Sant Pol de Mar
•

El numero d’usuaris del Banc dels aliments ha anat creixent de manera
important durant la crisi sòcio-sanitària per la COVID 19. L’increment és molt
evident els mesos de març a maig si ho comparem amb l’any passat per
aquestes dates, duplicant el nombre d’usuaris en aquests tres mesos.
Març
Abril
Maig

2019
58
61
67

2020
108
134
123

•

Més concretament amb al mes de maig, s’ha donat servei a 123 usuaris, 43
famílies, amb 49 menor ( 5 famílies nombroses).
La reducció d’usuaris del mes de maig s’explica per tres motius:
1. En dos casos, no han presentat la documentació sol·licitada.
2. En dos casos perquè ja han rebut la renda garantida i
3. En un cas perquè ha fet un mal us de la targeta moneder (malgrat que se
l’havia avisat).

•

El pressupost invertit a data del 20 de maig ha estat de 8.222,6€.
Comparativament amb l’any passat, al mes de maig s’havien gastat 3.894,10 € i
a final de l’any 2019, 9.219,19 €. Per tant, en 5 mesos i escaig pràcticament s’ha
arribat a la despesa feta en tot l’any passat.

Despesa
Gener a Maig

2019
3.894,10€

2020
8.222,6€
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•

•

•

•

El repartiment de les caixes d’aliments i d’aliments frescos juntament amb les
targetes moneder dels mes vulnerables, en fase de confinament durant el mes
de març i abril, es va fer porta a porta amb l’ajut de protecció civil i Policia
Local, assegurant totes les mesures sanitàries i d’higiene.
Al mes de maig, ja en període de desconfinament (Fase 1) es tornarà a la
recollida per part dels usuaris amb cita prèvia seguint les mesures de seguretat
i higiene. Només es portaran al domicili casos excepcionals que per raons
motivades no puguin recollir-ho (gent gran, dificultat de mobilitat, etc.)
Per altre banda hem contactat amb diferents establiments de venda
d’alimentació del poble per donar oportunitat a diferents proveïdors a oferir els
seus productes pel Banc dels Aliments que es fa de manera regular cada 1 o 2
mesos.
L’increment d’usuaris ha incrementat moltíssim i tensat també la feina de les
tècniques de Benestar Social que han atès i ajudat a tothom que ho ha
necessitat sense deixar a ningú enrere.
Nº usuaris per mes

160

GENER

140

FEBRER

120

MARÇ

100

ABRIL
MAIG

80

JUNY

60

JULIOL

40

AGOST

20

SETEMBRE

0
2019

OCTUBRE

2020
Nº usuaris
2019

% increment

2020

GENER

32

63

FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE

50
58
61
67
62
51
49
55

74
108
134
123
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97%
48%
86%
120%
84%

OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

62
67
81

____________________________Regidoria de Seguretat
•

Davant la situació d’estat d’alarma decretat pel Govern central, la Policia Local de
Sant Pol de Mar, ha realitzat les següents accions:
o S’han realitzat un total de 59 controls de vehicles (Sortida autopista C-32,
Carretera N-II, cruïlla 4 carreteres, entrada carrer Bonavista, entrada Plaça
Anselm Clavé i entrada Garrofers).
o Durant els divendres i caps de setmana, es talla la circulació a diversos
accessos de la carretera N-II per tal de poder controlar les possibles
persones que vinguin a segones residències.
o S’han controlat un total de 966 vehicles, dels quals han estat sancionats per
incompliment 29 conductors.
o 12 controls coordinats amb Mossos d’Esquadra.
o La Policia Local ha realitzat 6 controls a l’estació de RENFE.
o S’han identificat 45 persones de les quals 6 han estat sancionades per
incompliment.
o S’han controlat els comerços d’alimentació per tal de que prenguin les
mesures oportunes decretades al RD 463/2020.
o Es dona informació als ciutadans dels horaris, restriccions i mesures que
s’han de prendre en cada fase.
o S’atenen trucades de ciutadans en les que s’informa de què poden fer
durant la situació de confinament i posteriors Fase 0 i 1, d’acord amb les
instruccions del PROCICAT-FAQS.
o Es fan diversos avisos per megafonia dels vehicles policials en cada situació.
o La Policia Local juntament amb Protecció Civil i personal de serveis
municipals, s’han coordinat per fer arribar aliments a les famílies
necessitades (fins a la data 3 lliuraments a unes 30 famílies)
o La Policia Local lliura els ordenadors cedits per l’Escola Sant Pau i l’Institut a
les famílies que ho necessiten, coordinats amb el departament d’educació.
o Controls de la zona platja per fer complir les restriccions, s’avisa al
ciutadans del què es pot fer i el què no. Els caps de setmana amb el suport
de Protecció civil, es senyalitzen les entrades de les platges amb informació
i prohibicions i s’avisa d’incompliments a les persones que s’estan a la
platja.
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o Les tres últimes setmanes, s’ha organitzat la distribució de les parades del
Mercat Municipal i juntament amb Protecció Civil s’ha fer control per tal
que, tan els responsables de les parades, com els clients, mantinguin la
distància de seguretat (2m) i les mesures d’higiene.
o Amb l’entrada de la Fase 1, on les terrasses dels bars i restaurants poden
obrir amb el 50% de la seva capacitat, es realitzen controls d’aforament i
mesures adoptades pels propietaris.

____________________Regidoria de Serveis Municipals
•

•

Un cop és informat el personal de l'Àrea de Serveis Municipals de la situació
excepcional i de les mesures de seguretat que s'han de prendre en els llocs de
treball i de les indicacions de les autoritats sanitàries, s'estableix la divisió de
personal en dos grups de treball, per tal de reduir al màxim possible els contactes i
l’exposició al contagi.
Els serveis i treballs més rellevants del personal de la Brigada Municipal durant el
confinament més estricte i tenint en compte els serveis anomenats com a
essencials, han estat els següents:
o Neteja viària de tota la població, mantenint les freqüències habituals.
o Buidatge de papereres.
o Desinfecció diària de les entrades dels establiments d'alimentació, centre
mèdic, llar d'avis, farmàcies i tots aquells que per les seves característiques
s'han mantingut oberts per donar servei a la població.
o Col·laboració amb la Policia Local i Serveis Socials per al transport i
repartiment d'aliments a les persones més vulnerables.
o Repartiment de màscares a domicili a les persones majors de 65 anys i que
habitualment viuen soles.
o Serveis conjunts amb la Policia Local en treballs de senyalització d'accessos
a la població.
o Servei de senyalització del Mercat Setmanal, conjuntament amb l’Àrea de
Promoció Econòmica i Seguretat i Mobilitat.
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__________________Regidoria de promoció econòmica
•
•
•
•

Comunicació constant amb la Unió de comerciants. I realització de 3 reunions
virtuals (1 amb comerç i 2 amb hostaleria).
Creació dels continguts de l’Oficina virtual d’assessorament Covid-19.
Elaboració de les bases d’ajuts al comerç i serveis locals.
Primers contactes amb petits productors locals, per promoure els productes de
km0 i obrir canals de distribució per a aquests productors en el comerç local.
També contactes amb les botigues d’alimentació per tal d’establir aquests canals.

______________________________Regidoria d’Equitat
•

Adhesió i difusió de la campanya “comerç segur” adreçada a dones víctimes de
violència domèstica. Informació als comerços.

_____________________________Regidoria de Cultura
•
•

Replantejament de les activitats culturals que s’han vist o es veuran afectades per
l’estat d’alarma i les mesures que se’n derivin.
Pla especial per encarar les activitats de la Festa Major 2020.
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Despeses econòmiques addicionals assumides per
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar amb motiu del Covid19
Concepte

Import

Capses per transport Aliments Serveis Socials

498,40 €

Gel Hidroalcohòlic desinfectant (garrafa 5 L) 4 u X 69,24

335,12 €

Sobres per repartiment de mascaretes

320,77 €

Impressió instruccions ús mascaretes

193,80 €

Compra mascaretes

1.729,00 €

Compra mascaretes

1.691,00 €

Mascaretes i guants Policia Local

38,34 €

Mascaretes Policia Local

375,00 €

EPIS SERVEIS

162,13 €

Mampares de protecció

2.705,14 €
8.048,70 €
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