Ple 12/2015, de 3 de setembre

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE TORROELLA DE MONTGRÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 12/2015
Caràcter: ordinària
Data: 3 de setembre de 2015
Convocatòria: primera
Horari: de 20.00 a 21.45
Lloc: auditori de Can Quintana
ASSISTENTS
Sr. Jordi Cordon i Pulido, alcalde (CiU)
Sr. Josep Maria Rufí i Pagès, primer tinent d’alcalde (ERC-JUNTS)
Sra. Sandra Bartomeus i Vicens, segona tinenta d’alcalde (ERC-JUNTS)
Sra. Núria Bosch i Gelmà, tercera tinenta d’alcalde (CiU)
Sr. Francesc Puig i Bagué, regidor (CiU)
Sr. Joan Ramon Aladid i Llanas, regidor (CiU)
Sr. Marc Calvet i Martí, regidor (ERC-JUNTS)
Sr. Jordi Regincós i Isern, regidor (ERC-JUNTS)
Sr. Jordi Colomí i Massanas, regidor (UPM)
Sr. Josep Martinoy i Casademont, regidor (UPM)
Sra. Roser Font i Pi, regidora (UPM)
Sr. Robert Huertas i Huertas, regidor (CUP-PA)
Sr. Carles Ventura i Sánchez, regidor (CUP-PA)
Sra. Sílvia Comas i Batista, regidora (L’EST)
Sra. Alexandra Pibernat i Busquets, regidora (L’EST)
Sr. Gregori Sarquella i Subirós, regidor (COET)
Sra. Gemma Farreró i Pujades, regidora (COET)
Sr. Genís Dalmau i Burgués, president de l’EMD de l’Estartit
Sr. Pere Serrano i Martín, secretari
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

298

Ple 12/2015, de 3 de setembre

A) Part resolutiva
1.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 10/2015, de 6 d’agost.

2. Creació del Consell Municipal de l’Esport. Exp. A112.1-2/15 (Secretaria).
3. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU al sector Torre Moratxa.
Exp. 372/12 (Secretaria).
4. Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla especial de protecció del
Port de l’Estartit dins l’àmbit portuari. Exp. H105.1-1/14 (Secretaria).
5. Aprovar la moció institucional per sol·licitar una actuació urgent per a la protecció
de la urbanització Els Griells i seu front marítim. Exp. A120.1-4/15 (Secretaria).
6. Donar compte de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el marc del recurs contenciós administratiu núm. 135/2012,
interposat per Telefónica Móviles España, S.A.U. Exp. 245/12 (Secretaria).
7. Donar compte de resolucions dictades en matèria de personal.
8. Assumptes urgents.
B) Part de control
9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
1.796 al núm. 2.109, corresponents al període comprès entre el 16 de juliol de
2015 i el 14 d’agost de 2015.
10. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10/2015, DE 6 D’AGOST

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el
senyor alcalde cedeix la paraula al senyor secretari, que pregunta si algun membre de la
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Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió que s’ha distribuït amb la
convocatòria.
Sotmesa a votació l’acta, s’aprova per unanimitat, sense esmenes.
2. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT. EXP. A112.1-2/15 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
les Persones de 27 d’agost de 2015, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
«Atès que la participació ciutadana és el dret de les persones i entitats a intervenir en els
assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions. La Constitució espanyola de
1978 ha consagrat definitivament els principis fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots
els poders públics i reconeix en el seu article 23 el dret de la ciutadania a participar en els afers
públics.
Aquests principis consagrats constitucionalment han estat reconeguts posteriorment per la
legislació reguladora del règim local, per un banda en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra, en
els articles 61 al 64 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que regula els òrgans de participació
sectorial.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent
de caràcter general i davant la importància de l’esport en general i en la vida del municipi de
Torroella de Montgrí en particular, en el teixit associatiu i com element educatiu, impulsor i
facilitador de la integració i la cohesió social, considera adient la creació del Consell Municipal
de l’Esport, amb el qual, vol articular i fer pública la seva voluntat d’incrementar la participació
dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics i en la vida col·lectiva de la ciutat en aquest
àmbit.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’Informe de Secretaria de data 20 d’agost de
2015, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar la creació del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,
el qual es regirà per les següents normes:
1. El Consell Municipal de l’Esport és un òrgan de participació sectorial, creat de
conformitat amb el que preveuen els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i amb els articles 61 al 64 del text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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2. El Consell Municipal de l’Esport
d’assessorament de l’ajuntament de
participació de la ciutadania i de les
afers relatius a l’àmbit de l’esport, a
ciutadana.

té per objectiu servir d’òrgan consultiu i
Torroella de Montgrí i estimular i canalitzar la
seves entitats i associacions en la gestió dels
més d’oferir un espai de reflexió i d’influència

3. Les funcions del Consell Municipal de l’Esport són, entre d’altres, les següents:
a. Informar sobre aquelles matèries que el president/a del Consell Plenari sotmet
a la seva consideració.
b. Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports.
c. Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
d. Analitzar l’esport al municipi, promoure’n debats i sensibilitzar sobre les
qüestions clau.
4. La composició del Consell Municipal de l’Esport serà la següent:
a. President: que correspon a l’alcalde o alcaldessa, o regidor en qui delegui.
b. Vocals:
i. Un representant designat per cada grup polític amb representació a
l’Ajuntament.
ii. Un representant per cada una de les entitats esportives inscrites al
registre d’entitats de l’Ajuntament.
iii. Un representant de cadascun dels centres d’educació infantil i
primària.
iv. Un representant dels centres d’educació secundària.
v. Tècnic d’Esports, que exercirà les funcions de secretari del Consell
5. Funcions del president del Consell Municipal de l’Esport:
a. Tenir la representació institucional del Consell.
b. Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell.
c. Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí els
acords, els informes, les propostes i els estudis que elabori el Consell.
d. Autoritzar, amb el seu vistiplau, totes les actes del Consell.
e. Crear, si escau, les comissions de treball per a temes específics a proposta
del Consell Plenari i designar-ne els membres i els coordinadors.
f. Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell.
g. Adoptar les resolucions que exigeixi el correcte funcionament del Consell i
donar-ne compte a la primera reunió que celebri.
h. Totes les altres funcions intrínseques al càrrec de president/a i les que li
siguin expressament delegades pel Consell.
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6. Règim de funcionament:
a. El president/a del Consell pot convidar aquelles persones l’assistència de les
quals es consideri convenient atès el tipus d’assumptes que s’han de tractar
perquè assisteixin a les sessions plenàries amb veu però sense vot.
b. El Consell es reunirà de forma ordinària com a mínim una vegada a l’any i en
sessió extraordinària sempre que el president/a ho consideri necessari o a
sol·licitud d’una tercera part dels seus membres mitjançant un escrit raonat i
amb indicació dels assumptes que la motivin.
c. La convocatòria per a les sessions s’ha de fer amb una antelació mínima de 2
dies.
d. Els membres del Consell han d’adreçar per escrit al president/a les propostes
de temes que s’han de tractar en les sessions del Consell i hauran d’aportar
la documentació pertinent.
e. El Consell es considera reunit quan hi siguin presents una tercera part dels
seus membres.
f. Els acords del Consell es prenen per consens o, subsidiàriament, per majoria
simple.
2n. Notificar el present acord als interessats d’acord amb l’establert a l’article 58.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3r. Publicar el present acord en el BOPG de conformitat amb l’establert a l’article 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú».
Intervencions:

Sr. Sarquella: és una proposta realitzada per tota l’oposició, però ens agradaria haver-hi
participat. Ara farem un seguit de propostes al respecte tenint en compte que l’oposició hi
votarà en contra: que el president sigui per votació del Consell, que les entitats populars hi
siguin presents i que les trobades siguin trimestrals, així com aturar els processos actuals per tal
que sigui l’òrgan que determini si es tiren endavant.
Sr. Huertas: la CUP vol afegir que estem a favor que es creï l’òrgan, però no estem contents
amb la proposta. Volem dir primer que en la constitució del Consell no es té en compte l’esport
popular i cal dir que existeixen diferents grups que organitzen activitats i haurien de tenir-hi
participació. També la periodicitat és insuficient.
Sr. alcalde: aquestes propostes arriben ara i si no s’accepten, el punt no s’aprovaria entenc? De
les propostes que vostè ha comentat i algunes que ha comentat el Sr. Huertas, n’hi ha que no
hi hauria problema per esmenar ara mateix com la periodicitat de les reunions. El tema de
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l’elecció del president que sigui per elecció, no procediria ja que en aquestes comissions el
president sempre és l’alcalde o membre en qui delegui.
La presència de les AMPA’s, en el punt 4 quan diu un representant dels centres d’educació, es
podria entendre que s’inclouen les AMPA’s.
És un Consell de l’Esport de Torroella, i l’EMD disposa de competència en l’esport, i es
convidarà els clubs, tant de Torroella com de l’Estartit, per tal que tothom pugui utilitzar les
instal·lacions esportives del municipi.
En relació amb aturar el procés del complex esportiu, hi ha una primera fase bastant imminent
exposada en els clubs que poden resultar més afectats. És evident que aquest Consell haurà de
tenir veu en aquest procés de reordenació de la zona esportiva.
El que demano és que si no estan especificades aquestes esmenes, que hi siguin incorporades i
no hi votin en contra i es puguin abstenir per tal que el Consell pugui començar a funcionar.
Sr. Sarquella: si tenen una planificació a 4 anys vista, insistim que el Consell estigui format per
totes aquestes entitats i puguin decidir sobre els 4 anys vista. Veiem que no s’atura res i es
continua tot i no tenir el Consell operatiu.
Sr. alcalde: el que dic és que s’estan fent actuacions més enllà de les definitives que vindran.
En cap moment he dit que no s’aturarà en totes les fases de la reordenació. Demano que es
posi en funcionament el Consell.
Sr. Huertas: en la redacció del document no s’ha tingut en compte l’oposició, malgrat que partia
d’aquí la idea. Potser estaria bé deixar-ho sobre la taula i buscar una proposta que agradi a
tothom.
Sr. alcalde: és un text estàndard, ja que obeeix a la normativa de l’òrgan participatiu. Vostès
han fet propostes en funció dels 5 punts, i n’hi ha que no es poden acceptar, com el tema de la
presidència, i els altres no hi ha problema en introduir les aportacions que heu fet.
Sr. Colomí: el vot de confiança penso que el podem donar amb la condició que aquestes
modificacions es facin a més a més, ja que la proposta va ser de l’oposició. Penso que s’ha de
treballar una mica més conjuntament i no ens trobarem amb aquestes situacions en l’aprovació
dels punts. Son qüestions que demostren la voluntat de funcionament del Consell. Pensem que
el Consell és molt important per donar veu a les entitats i a gent que no juga en un club
determinat, sinó en l’esport popular. Si podem ordenar això, penso que pot ser una bona opció.
Penso que s’ha de donar un marge de confiança i que no podem perdre un mes més. Seria bo
que des de l’oposició es puguin aportar idees.
Sr. alcalde: per tant, com a conclusió en relació amb les esmenes: no s’accepta el tema de
presidència ni el tema d’aturar els processos. La resta queda esmenada acceptant les propostes
assenyalades pel Sr. Sarquella.
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El Sr. secretari intervé en relació amb les esmenes per manifestar que s’està alterant la
proposta d’acord al Ple de forma essencial i que s’hauria de deixar millor sobre la taula per a un
estudi.
No obstant això, s’accepten les esmenes proposades, per la qual cosa la proposta final
aprovada és la que segueix:
«Atès que la participació ciutadana és el dret de les persones i entitats a intervenir en els
assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions. La Constitució espanyola de
1978 ha consagrat definitivament els principis fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots
els poders públics i reconeix en el seu article 23 el dret de la ciutadania a participar en els afers
públics.
Aquests principis consagrats constitucionalment han estat reconeguts posteriorment per la
legislació reguladora del règim local, per un banda en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra, en
els articles 61 al 64 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que regula els òrgans de participació
sectorial.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent
de caràcter general i davant la importància de l’esport en general i en la vida del municipi de
Torroella de Montgrí en particular, en el teixit associatiu i com element educatiu, impulsor i
facilitador de la integració i la cohesió social, considera adient la creació del Consell Municipal
de l’Esport, amb el qual, vol articular i fer pública la seva voluntat d’incrementar la participació
dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics i en la vida col·lectiva de la ciutat en aquest
àmbit.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’Informe de Secretaria de data 20 d’agost de
2015, el Ple adopta el següent acord:
1r. Aprovar la creació del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,
el qual es regirà per les següents normes:
1. El Consell Municipal de l’Esport és un òrgan de participació sectorial, creat de

conformitat amb el que preveuen els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i amb els articles 61 al 64 del text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2. El Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i
d’assessorament de l’ajuntament de Torroella de Montgrí i estimular i canalitzar la
participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en la gestió dels
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afers relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir u espai de reflexió i d’influència
ciutadana.
3. Les funcions del Consell Municipal de l’Esport són, entre d’altres, les següents:
a. Informar sobre aquelles matèries que el president/a del Consell Plenari
sotmet a la seva consideració.
b. Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports.
c. Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
d. Analitzar l’esport al municipi, promoure’n debats i sensibilitzar sobre les
qüestions clau.
4. La composició del Consell Municipal de l’Esport serà la següent:
a. President: que correspon a l’alcalde o alcaldessa, o regidor en qui delegui.
b. Vocals:
i. Un representant designat per cada grup polític amb representació a
l’Ajuntament.
ii. Un representant per cada una de les entitats esportives inscrites al
registre d’entitats de l’Ajuntament i de l’EMD de l’Estartit.
iii. Un representant de cadascun dels centres d’educació infantil i
primària, i de les AMPA’s.
iv. Un representant dels centres d’educació secundària i de les AMPA’s.
v. Tècnic d’Esports, que exercirà les funcions de secretari del Consell.
5. Funcions del president del Consell Municipal de l’Esport:
a. Tenir la representació institucional del Consell.
b. Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell.
c. Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí els
acords, els informes, les propostes i els estudis que elabori el Consell.
d. Autoritzar, amb el seu vistiplau, totes les actes del Consell.
e. Crear, si escau, les comissions de treball per a temes específics a proposta
del Consell Plenari i designar-ne els membres i els coordinadors.
f. Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell.
g. Adoptar les resolucions que exigeixi el correcte funcionament del Consell i
donar-ne compte a la primera reunió que celebri.
h. Totes les altres funcions intrínseques al càrrec de president/a i les que li
siguin expressament delegades pel Consell.
6. Règim de funcionament:
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a. El president/a del Consell pot convidar aquelles persones l’assistència de les
quals es consideri convenient atès el tipus d’assumptes que s’han de tractar
perquè assisteixin a les sessions plenàries amb veu però sense vot.
b. El Consell es reunirà de forma ordinària com a mínim una vegada cada tres
mesos, i en sessió extraordinària sempre que el president/a ho consideri
necessari o a sol·licitud d’una tercera part dels seus membres mitjançant un
escrit raonat i amb indicació dels assumptes que la motivin.
c. La convocatòria per a les sessions s’ha de fer amb una antelació mínima de 2
dies.
d. Els membres del Consell han d’adreçar per escrit al president/a les propostes
de temes que s’han de tractar en les sessions del Consell i hauran d’aportar
la documentació pertinent.
e. El Consell es considera reunit quan hi siguin presents una tercera part dels
seus membres.
f. Els acords del Consell es prenen per consens o, subsidiàriament, per majoria
simple.
2n. Notificar el present acord als interessats d’acord amb l’establert a l’article 58.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3r. Publicar el present acord en el BOPG de conformitat amb l’establert a l’article 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú».
Votació: la proposta queda aprovada per majoria absoluta, d’acord amb la següent votació:
Vots a favor:
- CIU (Sr. Jordi Cordon, Sra. Núria Bosch, Sr. Francesc Puig i Sr. Joan Ramon Aladid).
- ERC-Junts (Sr. Josep M. Rufí, Sra. Sandra Bartomeus, Sr. Marc Calvet i Sr. Jordi
Regincós).
Vots en contra:
- CUP-PA (Sr. Robert Huertas i Sr. Carles Ventura).
Abstencions:
- UPM (Sr. Jordi Colomí, Sr. Josep Martinoy i Sra. Roser Font).
- L’EST (Sra. Sílvia Comas i Sra. Sandra Pibernat).
- COET (Sr. Gregori Sarquella i Sra. Gemma Farreró).
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3. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU AL SECTOR
TORRE MORATXA. EXP. 372/12 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat de 27 d’agost de 2015, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
«Vist que la revisió del Pla general municipal d’ordenació de Torroella de Montgrí va ser aprovada
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4 d’abril de 2001 (i
Text refós aprovat pel Ple de la corporació, en la sessió de 29 d’agost de 2001, i definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 5 d’abril de 2002), i publicada al
DOGC núm. 3654, de data 11 de juny de 2002.
Vist que el Ple, en la sessió ordinària de 12 d’abril de 2012, va aprovar inicialment la
modificació puntual del PGOU en el sector Torre Moratxa, promoguda per l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí i redactada per l’arquitecte Sr. Xavier Canosa i Magret, de data març de
2012.
Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’un anunci al diari El Punt de 26 d’abril de 2012, al BOP de Girona núm. 83, de 30
d’abril de 2012, al tauler d’edictes de la corporació i a la web municipal www.torroellaestartit.cat.
Vist que el Ple, en la sessió ordinària de 7 de juny de 2012, va acordar prorrogar el termini
d’informació pública en 15 dies hàbils més, acord que es va publicar mitjançant un edicte al
diari El Punt de 21 de juny de 2012, al BOP de Girona núm. 127, de 2 de juliol de 2012, al
tauler d’edictes de la corporació i a la web municipal www.torroella-estartit.cat.
Vist que el Ple, en la sessió ordinària de 3 de maig de 2012, va acordar la suspensió, per un
termini màxim de dos anys, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit del PEO 3
Torre Moratxa.
Vist que aquest acord de suspensió es va publicar mitjançant un edicte al BOP de Girona núm.
95, de 17 de maig de 2012, al tauler d’edictes de la corporació i a la web municipal
www.torroella-estartit.cat.
Vistos els informes sectorials rebuts de les administracions, incorporats a l’expedient.
Vist que durant el termini d’informació pública s’hi van presentar les al·legacions següents:
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- E/3866/12, de 29 de maig. Junta Provisional Gestora de Conservació de la
Urbanització Torre Moratxa.
- E/3920/12, de 30 de maig. Josep Garganta Sagrera.
- E/3921/12, de 30 de maig. M. Dolors Garganta Sagrera.
- E/3924/12, de 30 de maig. Joaquima Vera Bonavila.
- E/3926/12, de 30 de maig. Montserrat Garganta Bassa.
- E/3927/12, de 30 de maig. Fanks Taleghahi.
- E/3928/12, de 30 de maig. Agencia Rocamaura.
- E/3929/12, de 30 de maig. Josep Ros Frigola.
- E/3937/12, de 30 de maig. Garbaman SL.
- E/3939/12, de 30 de maig. Montserrat Serra Pujolassos.
- E/3940/12, de 30 de maig. Josep Garganta Bassa.
- E/3941/12, de 30 de maig. Philippe François Colteau.
- E/3942/12, de 30 de maig. Amanda Louise Buckley.
- E/3943/12, de 30 de maig. Jean Michel André Baillon.
- E/3944/12, de 30 de maig. Gerard Moras Feliu.
- E/3954/12, de 30 de maig. Invima SAU.
- E/3955/12, de 30 de maig. Invima SAU.
- E/3956/12, de 30 de maig. Invima SAU.
- E/3957/12, de 30 de maig. Invima SAU.
- E/3958/12, de 30 de maig. Invima SAU
- E/3959/12, de 30 de maig. Invima SAU.
- E/3960/12, de 30 de maig. Grup Juma SAU.
- E/3961/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3962/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3963/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3964/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3965/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3966/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3967/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3968/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3969/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3970/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3971/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3972/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3973/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/3974/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
- E/4017/12, de 31 de maig. Promocions Capdeferro SA.
- E/4050/12, d’1 de juny. Günter Wachs.
- E/4051/12, d’1 de juny. Andrew James Nunn.
- E/4052/12, d’1 de juny. Josep Pujol Ciriano.
- E/4053/12, d’1 de juny. Rafael Perez Orriols.
- E/4054/12, d’1 de juny. Fesala, SL (Francisco Feixas Coll).
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E/4055/12, d’1 de juny. Rafael Perez Larrinaga.
E/4056/12, d’1 de juny. Jose Prats Noguera.
E/4057/12, d¡1 de juny. Francisco Surroca Terricabras.
E/4058/12, d’1 de juny. Raymond Lagonigro Carrera.
E/4059/12, d’1 de juny. Jean Louis Gerbeaud.
E/4060/12, d’1 de juny. Miguel Angel Pujol Vilà.
E/4061/12, d’1 de juny. Christian Blot.
E/4062/12, d’1 de juny. David Bohigas Panella.
E/4063/12, d’1 de juny. Lluís Valls Verdú.
E/4064/12, d’1 de juny. Robe SA.
E/4065/12, d’1 de juny. Faustina de Sola-Morales Dou.
E/4066/12, d’1 de juny. Ignacio Rovira Benet.
E/4067/12, d’1 de juny. Enric Vilar Mestre.
E/4068/12, d’1 de juny. Noemi Cortés Miguel.
E/4069/12, d’1 de juny. Xavier Ignasi Fenech Oliveras.
E/4070/12, d’1 de juny. Josep Maria Pla Torras.
E/4071/12, d’1 de juny. Lluís Mundet Tarrés.
E/4072/12, d’1 de juny. Josep Maria Romero Terricabras.
E/4073/12, d’1 de juny. Isabel Pérez Gil.
E/4074/12, d’1 de juny. Dolores Ballester Riera.
E/4075/12, d’1 de juny. Francesc Pijuan Ciuró.
E/4076/12, d’1 de juny. Ramon Saavedra Estévez.
E/4077/12, d’1 de juny. Petrolis Costa Brava.
E/4078/12, d’1 de juny. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol.
E/4079/12, d’1 de juny. Jose Manuel Saavedra Estévez.
E/4080/12, d’1 de juny. Antonio Saavedra Estévez.
E/4081/12, d’1 de juny. Juan Chapinal Lopez.
E/4082/12, d’1 de juny. Jean Mannet.
E/4083/12, d’1 de juny. Maria Elias Vila.
E/4084/12, d’1 de juny. Jaume Roura Fonts (Roura Carrera SL).
E/4085/12, d’1 de juny. Estructuras y Construcciones Cortesa SL.
E/4086/12, d’1 de juny. Jacques Robert Legendre.
E/4087/12, d’1 de juny. Marc Bongrand.
E/4088/12, d’1 de juny. Pedro Pérez Orriols.
E/4089/12, d’1 de juny. Josep Noguer Ribas.
E/4090/12, d’1 de juny. Jorge Montardit Escoriguela.
E/4091/12, d’1 de juny. Manuel Berdonés Pinosa.
E/4092/12, d’1 de juny. Salvador Fabré España.
E/4093/12, d’1 de juny. Associació de propietaris i afectats de la urbanització Torre
Moratxa de l’Estartit.
- E/4124/12, de 4 de juny. Inmobiliaria Roca Maura.
- E/4125/12, de 4 de juny. Alexander Johanes Van Assouw.
- E/4688/12, de 26 de juny. Torre Moratxa-21 SL.
-
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- E/4712/12, de 27 de juny. Celestino Martinez Fernández / Maria Jesús Cortés
Martínez.
- E/4860/12, de 3 de juliol. Hotestartit SL.
- E/5195/12, de 18 de juliol. Roberto Costa Dalmases.
- E/5196/12, de 18 de juliol. Francesc Galvez Borrego.
- E/5197/12, de 18 de juliol. Remo Bosch Diaz.
- E/5198/12, de 18 de juliol. Esperanza Paricio Torrubia.
- E/5199/12, de 18 de juliol. Paul Van Den Honert.
- E/5231/12, de 19 de juliol. Xavier Ferrer Junqué.
- E/5232/12, de 19 de juliol. Dacri Promonova SL.
- E/5280/12, de 23 de juliol. Anna Payet Costa.
- E/5283/12, de 23 de juliol. Teresa Marull Cornell.
- E/5284/12, de 23 de juliol. Johannes F.N. Van Luit.
- E/5285/12, de 23 de juliol. Bernard Mannet.
- E/5286/12, de 23 de juliol. Emiliano Gurillo Rubio.
- E/5287/12, de 23 de juliol. Josep Mª García Comas.
- E/5288/12, de 23 de juliol. Jean Rabaneda.
- E/5289/12, de 23 de juliol. Armonina Muriel.
- E/5290/12, de 23 de juliol. José Mª Romero Terricabras.
- E/5292/12, de 23 de juliol. Carlota Pérez Orriols.
- E/5293/12, de 23 de juliol. Francesc Galvez Borrego.
- E/5294/12, de 23 de juliol. Gabriel Romero García.
- E/5295/12, de 23 de juliol. Marie France Lucas Gavilloux.
- E/5296/12, de 23 de juliol. Lutz Tuchel e Inger Tuchel.
- E/5297/12, de 23 de juliol. Catcipsela, SL.
- E/5298/12, de 23 de juliol. Robert Lazarini.
- E/5300/12, de 23 de juliol. Manuela Segura Nicolas.
- E/5303/12, de 23 de juliol. Associació de Propietaris i Afectats de la Urbanització
Torre Moratxa de l’Estartit.
- E/5304/12, de 23 de juliol. Carolina Mirapeix Martínez.
Vist que acabat el termini d’informació pública s’hi va presentar l’al·legació següent:
-

E/5800/12, de 20 d’agost. Junta de Propietaris Afectats de la Urbanització Torre
Moratxa.

Vist l’informe de Secretaria, de data 3 de juliol de 2013, en relació amb l’al·legació presentada
per Inmobiliaria Roca Maura SA (RE núm. 4124, de 4 de juny de 2012).
Vist l’informe dels redactors de la modificació puntual sobre les al·legacions presentades durant
el termini d’informació pública, de data abril de 2014.
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Vist que els redactors de la modificació puntual van presentar els documents de la modificació
puntual del PGOU en el sector Torre Moratxa, promoguda per l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí i redactada per l’arquitecte Sr. Xavier Canosa i Magret, de data abril de 2014, amb els
documents annexos de l’Informe Ambiental i l’Estudi Geològic que formen part de la mateixa
modificació, als quals s’han incorporat les prescripcions dels informes de les administracions
consultades i de les al·legacions que es proposen estimar.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 23 de juliol de 2014.
Atès que, d’acord amb l’article 14.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon a l’Ajuntament formular la redacció i
tramitació d’aquesta modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació.
Atès que, d’acord amb els articles 85.1 i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon a l’Ajuntament l’aprovació inicial i
provisional d’aquesta modificació puntual, mentre que l’aprovació definitiva correspon a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (art. 80.a).
Ateses les determinacions dels articles 8.5, 14.2, 23.1.a), 76.2, 81, 85.1, 91, 92, 94, 96,
97, 103.1, 106.1, 106.2 i 107, i disposicions addicionals (DA) 6a, 7a, 10a, 11a i 13a del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLU); els articles 4, 15, 17, 18.4, 19, 21, 23, 112, 115, 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya
(RLU); els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL); la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes (LAAPP).
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Estimar íntegrament les al·legacions següents, d’acord amb l’informe dels redactors de la
modificació puntual, de data abril de 2014, i amb el dels Serveis Tècnics Municipals, de data
23 de juliol de 2014, els quals s’accepten i s’aproven a efectes de motivació:
- E/4860/12, de 3 de juliol. Hotestartit SL.
- E/5303/12, de 23 de juliol. Associació de Propietaris i Afectats de la Urbanització
Torre Moratxa de l’Estartit.
- E/5304/12, de 23 de juliol. Carolina Miralpeix Martínez. E/5800/12, de 20 d’agost.
Associació de Propietaris i Afectats de la Urbanització Torre Moratxa.
2n. Estimar parcialment les al·legacions següents, d’acord amb l’informe dels redactors de la
modificació puntual, de data abril de 2014, i amb el dels Serveis Tècnics Municipals, de data
23 de juliol de 2014, els quals s’accepten i s’aproven a efectes de motivació:
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-

E/3920/12, de 30 de maig. Josep Garganta Sagrera.
E/3921/12, de 30 de maig. M. Dolors Garganta Sagrera.
E/3924/12, de 30 de maig. Joaquima Vera Bonavila.
E/3926/12, de 30 de maig. Montserrat Garganta Bassa.
E/3927/12, de 30 de maig. Fanks Taleghahi.
E/3928/12, de 30 de maig. Agencia Rocamaura.
E/3929/12, de 30 de maig. Josep Ros Frigola.
E/3937/12, de 30 de maig. Garbaman SL.
E/3939/12, de 30 de maig. Montserrat Serra Pujolassos.
E/3940/12, de 30 de maig. Josep Garganta Bassa.
E/3941/12, de 30 de maig. Philippe François Colteau.
E/3942/12, de 30 de maig. Amanda Louise Buckley.
E/3943/12, de 30 de maig. Jean Michel André Baillon.
E/3944/12, de 30 de maig. Gerard Moras Feliu.
E/3954/12, de 30 de maig. Invima SAU.
E/3955/12, de 30 de maig. Invima SAU.
E/3956/12, de 30 de maig. Invima SAU.
E/3957/12, de 30 de maig. Invima SAU.
E/3958/12, de 30 de maig. Invima SAU
E/3959/12, de 30 de maig. Invima SAU.
E/3960/12, de 30 de maig. Grup Juma SAU.
E/3961/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3962/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3963/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3964/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3965/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3966/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3967/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3968/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3969/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3970/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3971/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3972/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3973/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/3974/12, de 30 de maig. Vista Villas SA.
E/4017/12, de 31 de maig. Promocions Capdeferro SA.
E/4050/12, d’1 de juny. Günter Wachs.
E/4051/12, d’1 de juny. Andrew James Nunn.
E/4052/12, d’1 de juny. Josep Pujol Ciriano.
E/4053/12, d’1 de juny. Rafael Perez Orriols.
E/4054/12, d’1 de juny. Fesala, SL (Francisco Feixas Coll).
E/4055/12, d’1 de juny. Rafael Perez Larrinaga.
E/4056/12, d’1 de juny. Jose Prats Noguera.
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-

E/4057/12, d¡1 de juny. Francisco Surroca Terricabras.
E/4058/12, d’1 de juny. Raymond Lagonigro Carrera.
E/4059/12, d’1 de juny. Jean Louis Gerbeaud.
E/4060/12, d’1 de juny. Miguel Angel Pujol Vilà.
E/4061/12, d’1 de juny. Christian Blot.
E/4062/12, d’1 de juny. David Bohigas Panella.
E/4063/12, d’1 de juny. Lluís Valls Verdú.
E/4064/12, d’1 de juny. Robe SA.
E/4065/12, d’1 de juny. Faustina de Sola-Morales Dou.
E/4066/12, d’1 de juny. Ignacio Rovira Benet.
E/4067/12, d’1 de juny. Enric Vilar Mestre.
E/4068/12, d’1 de juny. Noemi Cortés Miguel.
E/4069/12, d’1 de juny. Xavier Ignasi Fenech Oliveras.
E/4070/12, d’1 de juny. Josep Maria Pla Torras.
E/4071/12, d’1 de juny. Lluís Mundet Tarrés.
E/4072/12, d’1 de juny. Josep Maria Romero Terricabras.
E/4073/12, d’1 de juny. Isabel Pérez Gil.
E/4074/12, d’1 de juny. Dolores Ballester Riera.
E/4075/12, d’1 de juny. Francesc Pijuan Ciuró.
E/4076/12, d’1 de juny. Ramon Saavedra Estévez.
E/4077/12, d’1 de juny. Petrolis Costa Brava.
E/4078/12, d’1 de juny. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol.
E/4079/12, d’1 de juny. Jose Manuel Saavedra Estévez.
E/4080/12, d’1 de juny. Antonio Saavedra Estévez.
E/4081/12, d’1 de juny. Juan Chapinal Lopez.
E/4082/12, d’1 de juny. Jean Mannet.
E/4083/12, d’1 de juny. Maria Elias Vila.
E/4084/12, d’1 de juny. Jaume Roura Fonts (Roura Carrera SL).
E/4085/12, d’1 de juny. Estructuras y Construcciones Cortesa SL.
E/4086/12, d’1 de juny. Jacques Robert Legendre.
E/4087/12, d’1 de juny. Marc Bongrand.
E/4088/12, d’1 de juny. Pedro Pérez Orriols.
E/4089/12, d’1 de juny. Josep Noguer Ribas.
E/4090/12, d’1 de juny. Jorge Montardit Escoriguela.
E/4091/12, d’1 de juny. Manuel Berdonés Pinosa.
E/4092/12, d’1 de juny. Salvador Fabré España.
E/4093/12, d’1 de juny. Associació de propietaris i afectats de la urbanització Torre
Moratxa de l’Estartit.
E/4125/12, de 4 de juny. Alexander Johanes Van Assouw.
E/4688/12, de 26 de juny. Torre Moratxa-21 SL.
E/528 0/12, de 23 de juliol. Anna Payet Costa.
E/5283/12, de 23 de juliol. Teresa Marull Cornell.
E/5284/12, de 23 de juliol. Johannes F.N. Van Luit.
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-

E/5285/12, de 23 de juliol. Bernard Mannet.
E/5286/12, de 23 de juliol. Emiliano Gurillo Rubio.
E/5287/12, de 23 de juliol. Josep Mª García Comas.
E/5288/12, de 23 de juliol. Jean Rabaneda.
E/5289/12, de 23 de juliol. Armonina Muriel.
E/5290/12, de 23 de juliol. José Mª Romero Terricabras.
E/5292/12, de 23 de juliol. Carlota Pérez Orriols.
E/5293/12, de 23 de juliol. Francesc Galvez Borrego.
E/5294/12, de 23 de juliol. Gabriel Romero García.
E/5295/12, de 23 de juliol. Marie France Lucas Gavilloux.
E/5296/12, de 23 de juliol. Lutz Tuchel e Inger Tuchel.
E/5297/12, de 23 de juliol. Catcipsela, SL.
E/5298/12, de 23 de juliol. Robert Lazarini.
E/5300/12, de 23 de juliol. Manuela Segura Nicolas.
E/4712/12, de 27 de juny. Celestino Martínez Fernández.

3r. Desestimar íntegrament les al·legacions següents, d’acord amb l’informe dels redactors de
la modificació puntual, de data abril de 2014, i amb el dels Serveis Tècnics Municipals, de data
23 de juliol de 2014, els quals s’accepten i s’aproven a efectes de motivació:
- E/3866/12, de 29 de maig. Junta Provisional Gestora de Conservació de la
Urbanització Torre Moratxa.
- E/4124/12, de 4 de juny. Inmobiliaria Roca Maura.
- E/5195/12, de 18 de juliol. Roberto Costa Dalmases.
- E/5196/12, de 18 de juliol. Francesc Galvez Borrego.
- E/5197/12, de 18 de juliol. Remo Bosch Diaz.
- E/5198/12, de 18 de juliol. Esperanza Paricio Torrubia.
- E/5199/12, de 18 de juliol. Paul Van Den Honert.
- E/5231/12, de 19 de juliol. Xavier Ferrer Junqué.
- E/5232/12, de 19 de juliol. Dacri Promonova SL.
4t. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU en el sector Torre Moratxa,
promoguda per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i redactada per l’arquitecte Sr. Xavier
Canosa i Magret, de data abril de 2014, amb els documents annexos de l’Informe Ambiental i
l’Estudi Geològic que formen part de la mateixa modificació.
5è. Remetre dos exemplars de la modificació esmentada i una còpia de l’expedient
administratiu, degudament legalitzats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la
seva aprovació definitiva.
6è. Notificar aquest acord a les persones interessades».
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Intervencions:
Sr. Sarquella: donarem la paraula a la Sra. Comas i facilitat a les famílies amb dificultats de
pagament.
Sra. Comas: vam demanar deixar sobre la taula el punt per demanar més informació en un
tema important. Vam fer arribar els dubtes i se’ns van donar les explicacions, per tant el nostre
vot serà favorable i l’Ajuntament tindrà especial cura de l’impacte paisatgístic i dels riscos
geològics. Estem contents que després de tants anys aquesta urbanització es pugui acabar
finalment, i fer un prec, que és que l’Ajuntament hauria de preveure una forma de pagament
fraccionat pels veïns que ho necessitin, tot i que és un tercer el que executarà les obres.
Sr. Huertas: CUP se suma al que ha dit la Sílvia i votarem a favor, sobre tot pel tema del risc de
les vides dels habitants de la urbanització. Agraïm a la regidora per estar a la nostra disposició.
Sra. Bartomeus: agrair a tots l’assistència a la reunió, ja que és un tema complicat. El
fraccionament està previst de fer tot i que s’haurà de pactar amb la constructora en el seu
moment.
Sr. Colomí: agrair a la regidora les dues reunions fetes i que estem contents que un problema
endèmic es pugui acabar i felicitar a qui sigui l’elecció de l’equip tècnic d’en Xavier Canosa.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.
4. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DEL PORT DE L’ESTARTIT DINS L’ÀMBIT PORTUARI. EXP. H105.1-1/14
(SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat de 27 d’agost de 2015, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
«Atès que el Ple, en la sessió ordinària de 5 de març de 2015, va aprovar provisionalment la
modificació puntual del Pla especial de protecció del Port de l’Estartit dins l’àmbit portuari,
promogut per Ports de la Generalitat i redactat pels enginyers de camins, canals i ports Sr. Joan
Pere Darbra Roman i Sr. Xavier Blanco Pons, de data febrer de 2015.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 24 d’abril de 2015, va
adoptar l’acord següent:
“1. Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla especial de
protecció del port de l’Estartit dins l’àmbit portuari, promogut per Ports de la Generalitat i
tramès per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, fins que mitjançant un text refós que es
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presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1.1 Caldrà donar compliment a l’informe de la Subdirección General de Dominio
Público Marítimo-Terrestre de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y el Mar del Ministerio de de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente i obtenir
un nou informe.
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament i a Ports de la Generalitat”.
Vist el text refós redactat per l’enginyera de Camins, Canals i Ports Sra. Margarita Díez Rilova,
de data juliol de 2015, el qual dóna compliment a l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessió de 24 d’abril de 2015, i inclou les consideracions efectuades
per la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Atès l’informe favorable de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, de data 31 de juliol de 2015.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla especial de protecció del Port de
l’Estartit dins l’àmbit portuari, promogut per Ports de la Generalitat i redactat per l’enginyera de
Camins, Canals i Ports Sra. Margarita Díez Rilova, de data juliol de 2015.
2n. Trametre dos exemplars del text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona.
3r. Notificar aquest acord a Ports de la Generalitat».
Intervencions:
Sr. Sarquella: una vegada més els regidors presents hem de decidir quin projecte de Ports
volem. Creiem que millorar el port es bo; no obstant això, no compartim una part del projecte ja
que s’ha plantejat la reforma com un tot o res. La realitat és que la decisió del port recau en els
regidors. Volem denunciar la condemna de l’espai de bany de la platgeta, un espai de bany
important per a persones amb mobilitat reduïda i per als més petits. Creiem que l’obra del port
acabarà convertint la zona de bany en aigua bruta i demanem que ho repenseu per protegir
aquest espai.
Sra. Comas: el nostre vot serà favorable, ja que la modificació permet la renovació del Club
Nàutic, el qual sempre s’ha ofert per explicar el projecte, que és important i una gran inversió a
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la façana marítima. Un tema que preocupa és la platgeta, que ens han dit que es mantindrà, i
donem confiança en aquest sentit.
Sr. Huertas: nosaltres volem fer evident que aquest projecte planteja la modificació d’alguns
dels espigons del port i això pot modificar els corrents marins, cosa que perjudica les platges,
com ara la dels Griells.
Sr. Colomí: votarem a favor, ja que s’obre tot el sector del Club Nàutic al poble, i el cas de la
platgeta és un dels que ens preocupa, però creiem que està assegurada. Aquesta qüestió no
està en dubte. Cal dir que el projecte també compleix amb el que diu la Generalitat, de reforçar
les instal·lacions actuals i no fer-ne de noves.
Sra. Bartomeus: comentar que el propi expedient, arran del que ha dit la CUP, disposa d’un
estudi de dinàmiques litorals que estudia aquest tema, i es demostra que no hi ha afectació.
Estem d’acord que és una actuació important per a l’Estartit i avui podem estar contents per
aquesta actuació i també per Torre Moratxa.
Votació: la proposta queda aprovada per majoria absoluta, d’acord amb la següent votació:
Vots a favor:
- CIU (Sr. Jordi Cordon, Sra. Núria Bosch, Sr. Francesc Puig, i Sr. Joan Ramon Aladid).
- ERC-Junts (Sr. Josep M. Rufí, Sra. Sandra Bartomeus, Sr. Marc Calvet i Sr. Jordi
Regincós).
- UPM (Sr. Jordi Colomí, Sr. Josep Martinoy i Sra. Roser Font).
- L’EST (Sra. Sílvia Comas i Sra. Sandra Pibernat).
Vots en contra:
- CUP-PA (Sr. Huertas i Sr. Ventura).
- COET (Sr. Gregori Sarquella i Sra. Gemma Farreró).
5. APROVAR LA MOCIÓ INSTITUCIONAL PER SOL·LICITAR UNA ACTUACIÓ URGENT PER A
LA PROTECCIÓ DE LA URBANITZACIÓ ELS GRIELLS I SEU FRONT MARÍTIM. EXP. A120.14/15 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat de 27 d’agost de 2015, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
«D’uns anys ençà, diverses llevantades han ocasionat greus danys a l’escullera de protecció del
passeig marítim de la urbanització Els Griells de l’Estartit i la sorra de la platja ha patit un
retrocés accelerat.
L’any 2009, l’Ajuntament va comunicar aquests fets a la Subdirecció General de Ports i Costes i
a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya, i al Servei Provincial de
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Costes de Girona del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí de l’Administració General de
l’Estat, sol·licitant la reparació dels desperfectes ocasionats al més aviat possible, petició
reiterada dues vegades el 2010, davant la manca de resposta i d’actuació de les
administracions.
L’any 2011, com que el problema continuava sense solucionar-se, el Ple, en sessió de 3 de
febrer de 2011, va acordar tornar a sol·licitar la reparació dels desperfectes patits pel passeig
marítim de la urbanització Els Griells de l’Estartit.
L’any 2013, el passeig es va ensorrar parcialment i l’Ajuntament va sol·licitar, amb caràcter de
màxima urgència i de manera immediata, que es duguessin a terme les obres de consolidació i
millora corresponents.
L’Administració General de l’Estat va dur a terme una actuació d’urgència, consistent en la
construcció d’una escullera i tancament del passeig, la qual va resultar ser insuficient per
solucionar el problema, per la qual cosa l’Ajuntament va demanar que es continuessin les
esmentades obres, però de manera definitiva, tot recuperant i donant continuïtat a l’espai i el
seu ús de passeig i camí de ronda que sempre havia tingut.
A principis d’enguany, a conseqüència de forts temporals de llevant, el passeig es va ensorrar
parcialment i l’escullera que s’havia fet es va desplaçar.
L’Ajuntament va comunicar-ho a les diferents administracions i va demanar una actuació de
màxima urgència per evitar el perill que aquesta situació suposava per a les persones, els béns
que conformen els espais públics, les finques i les edificacions privades d’aquest àmbit.
La ràpida erosió de l’escullera i el retrocés de la platja s'han accelerat molt de pressa, fins al
punt que l’aportació de sorra que es va fer a principis d’aquest estiu ha estat poc efectiva,
perquè el mar se l'ha emportat molt ràpidament, situació que suposa un greu perill en no
disposar de la protecció natural que representa la sorra de la platja quan hi ha llevantades.
Atès que aquesta setmana s’ha presentat el primer esborrany dels Pressupostos Generals de
l’Estat, el qual preveu una inversió per a les comarques gironines d’uns 65 milions d’euros.
D’aquests, només 600.000 estan destinats a la recuperació del litoral gironí.
Els grups polítics municipals que conformem el Ple d’aquest Ajuntament entenen que aquests
600.000 € són del tot insuficients per fer front a la problemàtica del litoral gironí, i en especial
la que afecta el litoral del nostre municipi, ja que qualsevol llevantada que afecti qualsevol
passeig marítim de qualsevol poble de la Costa Brava s’emportarà tot o gran part d’aquest
pressupost. Per aquest motiu, considerem indispensable la incorporació d’una esmena en els
Pressupostos Generals de l’Estat, que inclogui una partida específica destinada a l’elaboració i
execució del projecte de recuperació de la platja dels Griells i del seu passeig marítim.
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La recuperació de la platja dels Griells es una acció urgent que no es pot demorar per més
temps, ja que la inactivitat de l’administració actuant, en aquest cas el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient de l’Administració General de l’Estat, pot donar lloc a responsabilitat
per danys en els béns i en les persones.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Sol·licitar a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de l’Administració General de l’Estat perquè incorpori
una partida suficientment dotada en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de
2016 que permeti l’elaboració i execució del projecte de recuperació de la platja dels Griells i
del seu passeig marítim.
SEGON. Demanar a tots els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats que
proposin i votin favorablement una esmena per a la inclusió d’una partida en els Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2016, per tal d'elaborar i executar el projecte de recuperació de la
platja dels Griells i del seu passeig marítim.
TERCER. Notificar aquest acord a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Subdirecció General de Costes i Acció
Territorial de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Subdelegació del Govern a Girona i al Congrés dels Diputats».
Intervencions:
Sr. Sarquella: dóna la paraula al Sr. Colomí.
Sr. Colomí: parlaré en nom de l’oposició, i votarem a favor de la moció, tot i que la considerem
bastant modificada. Votarem a favor per responsabilitat.
Hi ha dos temes en els quals ens hem equivocat, ja que hem proposat un redactat en què la
meitat de la moció explica la feina que ha fet l’Ajuntament. Pensem que és una moció tova que
no reflecteix la responsabilitat en les persones i els béns. Aquesta moció en la redacció original
era per posar de manifest aquesta responsabilitat.
I en no poder fer el ple extraordinari, tenim entès que l’últim dia de presentació d’esmenes en
els pressupostos de l’Estat era el 27 d’agost i això afegeix que l’esmena feta al Congrés es va
fer per l’aportació dels grups, no per la moció de l’Ajuntament, i crec que anem amb una mica
de retard.
Creiem que hauria estat molt millor si s’hagués fet la moció de forma coordinada per tots els
grups polítics de l’Ajuntament. L’oposició votarem a favor, però voldríem que es reiterés el tema
de les responsabilitats a Costes si passa alguna cosa.
S’hauria d’afegir un paràgraf demanant responsabilitat a Costes si passa alguna cosa.
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Sr. alcalde: l’Ajuntament, quan s’han hagut de demanar responsabilitats, ho ha fet i es farà
igualment en el futur. Tenim un problema amb les llevantades en relació amb el passeig, però
en aquest cas són coneixedors a la Direcció General de Costes. Esperem que no es produeixin
desperfectes, però si és així es demanaran les responsabilitats que corresponguin.
L’Ajuntament no donarà l’esquena a qualsevol tema que afecti els nostres ciutadans, tot i que
l’òrgan competent sigui un altre.
En relació amb que la moció arriba tard, recordar que va ser un prec del seu grup i vam mirar de
fer-ho amb un format de moció. Que ha faltat més contundència, cal dir que el fet contundent
és que s’aprovi la moció i es puguin exigir les responsabilitats.
Sr. Colomí: el que em preocupa és la visió que des de Madrid tenen del tema de les
responsabilitats.
Sr. Sarquella: fer un prec, recalcar que avui, en dues ocasions, no s’ha comptat amb la nostra
participació. Esperem que en properes ocasions compteu amb nosaltres.
Sr. alcalde: vostè hi era a informatives? Sí, doncs era el moment de manifestar aquestes
esmenes i participació en la moció. Aquest és el moment de participar en els temes que van a
Ple.
Sr. Sarquella: vostè sap que a les informatives els expedients estan tancats. Demanem que es
compti amb nosaltres abans de les Informatives.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.
6. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL MARC DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
135/2012, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. EXP. 245/12
(SECRETARIA)
El secretari dóna compte de la Interlocutòria núm. 398/15, de 13 de juliol, dictada per la Secció
Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el marc del recurs contenciós administratiu núm. 135/2012, interposat per Telefónica Móviles
España S.A. contra l’Ordenança fiscal de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí reguladora de la
taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis d’interès general, per a l’any 2012.
La interlocutòria declara el procediment acabat i procedeix a arxivar el recurs per sol·licitud
expressa de la part recurrent.
El Ple es dóna per assabentat.
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7. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DICTADES EN MATÈRIA DE PERSONAL
D’acord amb el que disposen l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 94.3 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, el secretari dóna compte de la següent contractació de personal per raó de
màxima urgència:
-

Sr. Alexandre Weltz Gispert, com a agent cívic, en règim funcionari interí, des del dia 1
d’agost de 2015 i fins al dia 28 de setembre de 2015.

El Ple es dóna per assabentat de la contractació esmentada.
8. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
B) PART DE CONTROL
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES DELEGADES
DEL NÚM. 1796 AL NÚM. 2109, CORRESPONENTS AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 16
DE JULIOL DE 2015 I EL 14 D’AGOST DE 2015
De conformitat amb el que estableix l’article 42 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 (ROF), el Sr. alcalde exposa als membres del Ple que han tingut a la seva
disposició les resolucions que ha adoptat i les resolucions dictades per les regidories delegades
del núm. 1.796 al núm. 2.109, corresponents al període comprès entre el 16 de juliol de 2015
i el 14 d’agost de 2015, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de
l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern previstos en
l’article 22.2.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL).
En relació amb aquestes tasques de control i fiscalització del govern municipal, es deixa
constància que els portaveus dels diversos grups del consistori que no formen part del govern
municipal han anat rebent les actes de les Juntes de Govern Local, motiu pel qual no es
relacionen els acords adoptats en aquesta part de control del Plenari.

321

Ple 12/2015, de 3 de setembre

10. PRECS I PREGUNTES
Sr. Sarquella: davant la mala gestió de la festa major, ja fa temps que demanem la creació
d’una Comissió de Festes.
Sr. Huertas: un prec: la CUP fa mesos que es va comprometre a crear una moció per acollir
persones refugiades de la Guerra de Síria. No s’ha acceptat la moció a la Junta de Portaveus
per diferents motius que entenem, però donarem lectura a la moció:
“Moció del grup municipal CUP-PA per declarar Torroella de Montgrí-l'Estartit ciutat
acollidora de persones refugiades de la guerra de Síria
Atès que, des del març del 2011, el conflicte armat a Síria ha provocat milers de persones
mortes, detingudes, segrestades o desaparegudes i persones objecte de tortura o altres
maltractaments o que malviuen en ciutats sota setge. Tant el govern sirià com els grups
armats de l'oposició són responsables dels abusos comesos.
Atès que, després de quatre anys i mig de violència armada, el conflicte a Síria no té una
solució a la vista i els intents per obrir la via a una solució política han fracassat.
Atès que l'ONU, a través de l’ACNUR, ha confirmat que el nombre de persones refugiades
de Síria a països veïns com Turquia, Jordània, Líban, Irak o Egipte ha superat els quatre
milions, la qual cosa suposa una greu crisi humanitària que s'agreuja cada vegada més i
que està provocant el major èxode de persones des de la Segona Guerra Mundial. A més,
es calcula que 7,6 milions de persones estan desplaçades dins de Síria, gran part d'elles en
circumstàncies difícils o en llocs que són de difícil accés per a les organitzacions d'ajuda
humanitària.
Atès que les mesures polítiques de control de fronteres s’ha anat consolidant i ha convertit
Europa i l’Estat espanyol en una mena de fortalesa en la qual cada vegada és més difícil
penetrar i, per tant, accedir al procediment d’asil. El Govern espanyol prioritza la que
denominen «lluita contra la migració irregular» davant del compliment dels compromisos
que, com a estat, ha signat en matèria de drets humans, una pràctica que vulnera el dret a
l’asil i a la protecció internacional recollit, entre altres documents, a la Convenció de
Ginebra sobre l’estatut de les persones refugiades.
Atès que, segons la Convenció de Ginebra, a les persones que fugen de països en guerra i
conflictes cal facilitar-los l’estatus de refugiat i donar-los protecció jurídica. Espanya i tots
els països europeus són signataris de la Convenció de Ginebra.
Atès que Espanya és el país d’Europa més restrictiu: cada any denega el 95% de les
sol·licituds de refugi (entre 6 i 9.000 per any).

322

Ple 12/2015, de 3 de setembre

Atesa la manca de compromís polític que manifesten alguns líders de la UE, entre els quals
el de l’Estat espanyol, a l’hora de pactar el repartiment de 40.000 persones sol·licitants de
protecció internacional, arribades a les costes d’Itàlia i Grècia des de mitjans del passat
mes d’abril.
Atès que darrere de molts conflictes armats hi ha el finançament de la Unió Europea i la
OTAN i que, com a estat membre, nosaltres en som còmplices i ens n'hem de
responsabilitzar.
Per tot això, el grup municipal CUP-AE demana a l’Ajuntament de Torroella de Montgríl'Estartit l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Instar l'Estat espanyol a activar les polítiques d'asil polític per a les víctimes de la
guerra de Síria i a que es responsabilitzi de la quota que li correspon en l’acollida de
persones refugiades en base a les propostes de la Comissió Europea.
SEGON. Instar la Generalitat de Catalunya que tingui un paper actiu oferint la seva
col·laboració per acollir sol·licitants d'asil i persones refugiades.
TERCER. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit es compromet a acollir persones
refugiades i facilitar allotjament temporal, manutenció, ajudar-los jurídicament amb la
tramitació dels seus expedients de refugi i posar a la seva disposició els serveis públics de
formació, acollida, llengua, integració, etc.
QUART. Comunicar a l'Ajuntament de Barcelona que Torroella de Montgrí dóna suport a la
proposta per a la creació d'una xarxa de ciutats refugi per acollir persones que fugen de la
guerra de Síria i la voluntat de Torroella de Montgrí d'afegir-se a aquesta xarxa.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes de Catalunya, al Govern de
la Generalitat, al Govern de l'Estat, a l'ACNUR, a asil.cat i a Creu Roja”.
Aquesta era la moció presentada, i ens sembla que es treballi una moció del gust de tothom en
aquest sentit.
La següent pregunta, l’oposició ha preparat una valoració de la festa major, però voldríem saber
com la valora l’equip de govern.
Sr. Colomí: en el nostre cas intervindran el Sr. Martinoy i la Sra. Roser Font per demanar que es
consensuï la futura moció assenyalada.
Sr. Martinoy: es pot parar aquest aire condicionat? El segon prec, des de fa molts anys a l’estiu
es produeixen cues a l’entrada del poble, a la carretera de Pals. Això ens perjudica com a
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imatge i econòmicament. S’ha pensat en alguna acció per resoldre aquest problema? Tenen
pensada alguna solució?
També hi ha un problema de senyalització, en relació amb el rètol de l’Escala per arribar-hi per
l’interior de Torroella. Així es descongestionaria una mica el poble. Estan treballant en aquests
problemes?
Sra. Font: des d’UPM volem que l’Ajuntament es faci ressò del que passa en el món proper i
s’ha proposat aquesta moció més curta que la de la CUP i ens agradaria llegir-la, aprofitant que
hi ha ciutats que ja han reaccionat declarant-se ciutats refugi. Tot seguit llegeix la moció:
“Davant de la tragèdia humanitària que la comunitat síria està patint, l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí vol expressar la seva preocupació per la manca de capacitat de les
institucions europees en l'abordatge de l'acollida dels milers de ciutadans i ciutadanes
procedents de Síria que busquen asil polític a Europa.
A més, l'Ajuntament vol fer palès que tal com s'està gestionant l'arribada dels refugiats per
part dels governs comunitari europeu i espanyol s'estan vulnerant els drets humans de
forma flagrant.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí entén que com a comunitat podem fer la nostra
aportació per pal·liar la crisi humanitària que truca a les nostres portes i per això entenem
que hem de fer un pas endavant, en el benentès que els ciutadans i ciutadanes dels
nostres pobles ens hi donaran suport.
Per tot això, Torroella de Montgrí se sumarà a la proposta de l'alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, per a la creació d'una xarxa de ciutats refugi per acollir els milers de persones que
travessen Europa fugint de la guerra de Síria.
Per això s'adreçarà una carta a l'alcaldessa de Barcelona, en què es manifesti la nostra
adhesió a la xarxa per tal que quan es comenci a gestionar ja sigui en base a la nostra
participació juntament amb molts altres pobles i ciutats de Catalunya.
Amb aquest gest també volem manifestar al conjunt d'Europa la necessitat de posar fi a la
deixadesa de funcions que provoca la mort i la desesperança de milers de famílies que per
situacions forçades han d'abandonar les seves llars”.
Sr. alcalde: en relació amb la moció de la CUP i UPM, dir que si hem deixat la moció sobre la
taula, no només era per al coneixement dels regidors, sinó pel manifestat pel secretari en
relació amb el contingut jurídic de la moció. Val a dir que des de CDC tenim la voluntat
d’adherir-nos a la proposta i solució del problema.
Sr. Regincós: ahir va arribar una convocatòria de la reunió del Fons Català de Cooperació i
informarem sobre el que s’acordi en la reunió.
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Sr. alcalde: estem d’acord i farem una moció conjunta i formal ajustada a dret.
En relació amb les cues de l’estiu, no les provoca el pont, sinó les vies del nostre poble. Hem
viscut dies de cues excepcionals també per la gran afluència de visitant turístic. També es va
col·lapsar Pals, i això és un problema de cada estiu. Les mesures des de l’equip de govern són
tan petites que no es veuen visualitzades. Posar més municipals a dirigir el trànsit seria fer-ho
més caòtic. Tenim un problema real, es va intentar desviar el trànsit pel passeig de Catalunya i
no es va acceptar. Són accions que estan molt bé, però la solució no és fàcil.
Sra. Bosch: al Sr. Sarquella: que ha dit que hi ha hagut mala organització, dir que organitzar
una festa major és complicat. Jo valoro la festa major, internament no s’ha fet, però jo la valoro
en general positivament. Penso que tenim bona festa major, tot i que sempre surten
impediments i imprevistos sobre el que podem programar, com per exemple el tema de l’espai
dels firaires amb la signatura del contracte dels firaires en relació amb el dia d’entrada i sortida,
i que aquestes dates han estat incomplertes per alguns firaires. L’Ajuntament podia haver trucat
a la Policia per no deixar marxar ningú, però desconec el que hauria passat i es va parlar amb el
vicepresident de l’Associació per manifestar que el comportament o, millor dit, l’incompliment
de les dates no és correcte. Vam intentar que marxessin les menys possibles. A vegades les
coses des de fora es veuen d’una manera i des de dintre es veuen d’una altra. En general la
valoro positivament, tot i que hi ha coses a millorar. Cada any, Sant Genís cau en un dia
diferent i aquest any ha caigut en el pitjor dia. També dir que ha coincidit la festa amb una altra
festa important d’un altre poble.
La festa major no es composa d’un o dos espais, sinó que n’hi ha molts i no es pot focalitzar en
un punt. Cal fer una valoració general de la festa i crec que aquesta és bona.
En relació amb fer una comissió de festes, Gregori, de 51 activitats del programa, 27 han estat
fetes per entitats i som 29 entitats locals que formem part del programa. Més representació del
poble no la podem tenir.
Sr. Huertas: valorem el sentit crític que tens. Simplement després de la festa, els grups de
l’oposició hem fet una valoració. Volem crear un debat per optimitzar la feina que es fa. Hem
observat un conjunt de problemes organitzatius i creiem que la mateixa ha de ser fruit d’un
debat sobre el model de festa major. La nostra proposta la llegiré a continuació: “Un cop
finalitzada la festa major d'enguany, els grups de l'oposició volem manifestar la necessitat
d'iniciar un debat que redefineixi la nostra festa local i optimitzi els esforços fets per l'Ajuntament
i per entitats amb l'objectiu de presentar una celebració al gust de tothom.
Hem observat -i se'ns ha fet arribar- una sèrie de problemes relacionats amb la seva
organització o presentació. Creiem que és necessari que l'organització de la festa major sigui
fruit del debat per resoldre certs problemes que s'han produït i, per posar fil a l'agulla, insinuem
alguns problemes o, en tot cas, punts que s'haurien de debatre i repensar:
1) Pel que fa a les fires i a les barraques:
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- S'hauria de pensar si l'espai és el més idoni per promoure que hi hagi gent per tal que
firaires i entitats en surtin més beneficiats.
- L'elecció dels concerts, el seu horari, emplaçament i la compatibilitat amb les barraques
hauria de ser repensada.
- S'hauria de cercar quina és l'alternativa per generar electricitat als firaires per reduir els
generadors que contaminen l'espai.
- S'hauria de tornar a emprendre mesures que facin més econòmiques les fires.
2) Pel que fa a l'organització en general:
- S'hauria de debatre quins són els dies més idonis per fer la festa major, si cal concentrar
tots els actes en menys dies, si caldria fixar unes dates...
- Hem comprovat que en aquesta festa major ha mancat la cohesió entre els diferents actes.
Per posar alguns exemples, podem dir que els dies de festa a la zona de barraques no han
coincidit ni amb el correfoc (com sí passava fa anys, però no últimament), ni amb el sopar
popular, ni amb la totalitat de dies que hi havia fires, ja que alguns firaires van acabar la
seva activitat abans del 29 d'agost.
- Podríem analitzar si la festa major és inclusiva des del punt de vista que té en compte totes
les franges d'edat i altres col·lectius presents al municipi.
Volem fer palès que no estem apuntant propostes, sinó possibles temes de debat i anàlisi.
També voldríem dir que som sensibles a allò que passa al carrer i hem constatat la voluntat de
força persones de crear una comissió de festes que proposi”.
Sra. Núria Bosch: ara podríem estar aquí molta estona. Hi ha pobles la festa major dels quals és
a l’últim cap de setmana de mes. Aquí sempre s’ha fet seguint el 25 d’agost. Ja ho debatrem
tot, i sóc conscient que hem de millorar. I ara llegiré la meva valoració de la festa major
d’aquest any:
“Cercaviles, correfocs, pregons, sardanes, concerts, balls, atraccions, espectacles infantils,
activitats esportives, teatre, dansa, cinema, missa solemne, etc. Tantes i tantes activitats que
conformen la programació de la festa major. Programar la festa major al gust de tothom és molt
difícil i en els temps que corren, penso que impossible. No és fàcil arribar a tots els públics,
gustos, sensibilitats i inquietuds i quadrar dates amb les necessitats de les diferents entitats que
hi intervenen, calendari, disponibilitats d’espais, etc. Enguany han estat 29 entitats locals les
quals d’una manera o altra han organitzat 27 activitats de les 51 que conformen el programa
de la festa. Més de la meitat del programa és proposat i organitzat per entitats locals, amb el
suport i ajuda en tot moment de l’Ajuntament.
Vull expressar amb aquestes paraules la implicació i dedicació de les entitats, destacar la gran
participació dels veïns i veïnes de la nostra vila i visitants, en tots els actes que, amb aquesta
participació, heu aconseguit que la festa major de Torroella sigui més gran i viva, posant en alça
els valors de civisme, respecte i sensibilitat que ens aporta.
L’agraïment també a col·laboradors i patrocinadors, que amb el seu suport ajuden a les
finances de la festa major. En tots els projectes municipals, l’Ajuntament té l’obligació de ser al
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màxim de curós en la despesa realitzada, mantenint una bona qualitat en el servei.
L’organització de la festa major representa un esforç econòmic important per a l’Ajuntament, ja
que la majoria d’actes són gratuïts, i és així perquè es vol una festa major ben activa i
participada per tota la ciutadania i per tots els visitants que ens hi vulguin acompanyar.
Agrair als participants dels cartells de la festa major i de barraques, a les entitats que han
participat a l’espai de barraques, enguany 9 entitats més la dels gots.
Fer un reconeixement especial a tot l’equip humà que fa possible que la festa major es
desenvolupi de la millor manera possible perquè tothom la gaudeixi. Als treballadors de la
brigada municipal i de la brigada d’activitats culturals i esportives, als membres de la policia
local i d’altres cossos de seguretat, al servei DYA, al servei de neteja, que, amb la seva
professionalitat i feina, vetllen per tot el veïnat i espais.
Gràcies als tècnics de l’Àrea de Cultura i Festes, i de l’Anella Cultural pel magnífic treball que
realitzen en l’organització i gestió de la festa major, una festa de nivell i que no és una tasca
fàcil.
Seguim amb la il·lusió i les ganes de treballar per fer del nostre municipi vila de cultura, tot
mantenint les tradicions populars. De ben segur que entre tots i totes les vostres aportacions
això serà una realitat”.
Sra. Pibernat: fer una observació respecte la moció anterior, i proposem que es convoqui per la
regidoria d’Acció Social un consell de solidaritat per abordar aquest tema.
Sr. Regincos: en prenc nota i convocarem.
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, a les 21.45 h i per a
constància d’allò que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que signa el
senyor alcalde i la certifico amb la meva signatura.
Jordi Cordon i Pulido

En dono fe – Pere Serrano i Martín

327

