}

Línia comunicativa

o Manteniment línia comunicativa dels darrers mesos Objectiu
informació a tots els vilatans i vilatanes
o Reinventar-se fent ús de les eines de comunicació per donar continuïtat a activitats culturals de la vila, com
la Festa Major de Sant Jaume o l’acampada Reial, per mantenir vives aquestes tradicions.
o Creació nous apartats web específics (Nou Institut-Escola, segona onada Covid-19) amb totes les
informacions que se’n deriven.

}

Qualitat de comunicació i dades
Xarxa

}

Seguidors

Increment anual

Increment %

Facebook

6.518

+522

+8.7%

Twitter

2.702

+381

+16,41%

Instagram

1.730

+776

+81,34%

Telegram

209

Youtube

131

+ 100% canal de nova creació
+82

+167.34%

Mitjans de comunicació

o Compromís en la periodicitat: ENS trimestral / Sant Pol t’Informa mensual
o Compromís resposta 100% consultes formulari contacte web municipal < 3 dies en la majoria de casos
o Ràdio Sant Pol:
•
•

Manteniment programació
Creació nous programes (Club 19:20, I van ser feliços i van menjar anissos)

o En els propers mesos... Nou web municipal.

}

Institut-escola: una realitat al curs 2022/23
o Inici Fase 1: Ampliació de l’escola Sant Pau
o Inici Fase 2: Redacció de l’avantprojecte del nou institut

}

Treballs previs a la nova redacció del POUM

o Pla especial de masies
o Revisió Pla especial d’edificis catalogats (Junta de Patrimoni)

}

Transició energètica i Sant Pol cap el residu zero

o Recuperació de la gestió municipal de la deixalleria
o Ordenança reguladora de les instal·lacions d’autoconsum
o Instal·lació plaques fotovoltaiques a l’escola i canvis lluminàries
urbanitzacions (Roques Blanques i M. Pastor).



Hisenda
o Aprovació Ordenances Fiscals sense increment de la pressió fiscal.
o Aprovació del Pressupost municipal 2021amb inversió rècord de 4,8 milions d’euros.


o
o
o
o
o
o
o

Serveis municipals
Millora de la senyalització viaria i repintat de línies de diversos carrers.
Nova reixa pluvial i mampares dels vestidors del camp de futbol.
Reparació i reasfaltats de diversos carrers.
Millora i reparació de la canonada de clavegueram del Torrent Arrosser.
Senyalització i separacions a l'escola Sant Pau per mesures Covid-19.
Muntatge del campament de la diada de Reis al Parc del Litoral.
Muntatge dispositiu mesures Covid-19 eleccions 14F.

}

Regidoria de Seguretat
◦
◦
◦
◦
◦
◦

}

Aprovació del Pla Director d’Actuació de la Policia Local
Inici del procés d’elaboració del Pla de Seguretat Local de Sant Pol de Mar
Inici redacció de la nova ordenança de mobilitat
Redacció i aprovació del Reglament d’Armes de la Policia Local
Millora de la senyalització viària del poble
Controls de les mesures de prevenció del coronavirus

Regidoria de Participació
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Votació del pressupost participatiu
Redacció del codi ètic dels càrrecs electes
Aprovació del conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya
Redacció i debats del Reglament de Participació
Nou apartat al web per a propostes i crítiques dels santpolencs
Nou apartat a l’ENS per a la reflexió d’entitats i vilatans

}

Educació

}

Esports

}

Joventut

}

Habitatge

o Mesures Covid
o Consell escolar municipal
o Projecte institut-escola
o Mesures Covid
o Activitats d’estiu
o Marxa Sant Pau 36+1
o Casal d’estiu
o Servei Jove Ca l’Arturo
o Servei Mobilitat Internacional
o PAMH

}

Benestar social i gent gran
o
o
o
o
o
o
o
o

}

Pisos d’inclusió social
Creació del Reglament de serveis per a la vida autònoma dins del domicili
Modificació d’ordenances fiscals
Modificació de barems a les Bases Socials
Incorporació ajuda T-10 per a majorsde 65 anys a les Bases Socials
Creació d’un nou protocol de violència masclista
Incorporació Psicòloga
Classes i tallers gratuïts per a la gent gran, gimnàstica i ioga

Sanitat i platges
o
o
o
o
o
o
o

Pla contingència platges per la COVID-19
Comissió de platges
Xerrades educació per la salut
Campanyes de donació de sang
Esterilitzacions de gats
Cens d’animals domèstics
Actuacions relacionades amb l’emergència sanitària

}
o
o
o

}
o
o

}
o
o
o

Suport al comerç i la indústria local

Campanyes promoció comerç local
Campanya de prospecció al polígon industrial
Revisió del material i planificació noves rutes

Calendari cultural i festiu
Reprogramació d’activitats
Adequació d’equipaments

Sant Pol municipi feminista

Projecte coeducació
Protocol violències masclistes
Urbanisme amb perspectiva de gènere

