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Monòlit en record dels
presoners del franquisme que
van construir el pont del Ter.

L’equip de govern ha prioritzat acabar les obres iniciades, com l’Espai Ter (fotografia) o l’edifici de serveis i arxiu municipal.

L’Ajuntament intensificarà el
2011 l'esforç de racionalització
i contenció de la despesa
L’alcalde escriu:

«Ens hem adaptat al nou cicle econòmic amb
seny, rigor i austeritat. La crisi ens ha de servir
per sortir reforçats i millorar la gestió interna.»

Millorem la capacitat
d’evacuació d’aigües dels
recs i escórrecs de la plana.

Reclamem que es repari
urgentment el tram malmès
al passeig dels Griells.

Els treballs de recuperació
de l’espai fluvial del Ter
entren en la recta final.

Josep Maria Rufí i Pagès
Alcalde

L'equip de govern intensificarà amb
vista al 2011 l'esforç de contenció
i racionalització de la despesa
municipal iniciat aquest mandat.
Continuarem, doncs, amb la
mateixa política de realisme que ha
permès a l'Ajuntament adaptar-se
de manera progressiva i suau a la
sobtada davallada d’ingressos que
hem patit en aquest període i
sense que el dia a dia de la
població no se'n ressenti.
Els ajustos continuen essent necessaris ja que els impostos i taxes
derivats del sector de la construcció (ICIOs i Plusvàlues) no s'han
recuperat i perquè els darrers anys
ha disminuït l'aportació anual que
fa l'Estat als ens locals. En conjunt,
l'Ajuntament ha vist reduïts els
ingressos per aquests dos conceptes en pràcticament 2 milions
d'euros respecte al 2006. Això vol
dir que en aquest període hem
deixat de tenir a la caixa tots aquest diners per fer coses. No es tracta d’un cas puntual del nostre
Ajuntament, sinó que és la tònica
dominant arreu del món local.
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Mantenim la solvència
Tot i que el context de crisi és ben
latent i sembla que no ha tocat
fons, l'Ajuntament té marge per
adaptar-se a la situació gràcies als
resultats positius obtinguts mitjançant el pla d'ajust iniciat el
2007. Com a alcalde em sento
molt satisfet de veure com els

«Hem tingut capacitat per
adaptar-nos al nou cicle
econòmic amb seny, rigor i
austeritat. La crisi ens ha
de servir per sortir reforçats
i millorar la gestió interna
de l’Ajuntament.»
esforços fets tant pel que fa a planificació com a execució, amb els
sacrificis que comporta per a
moltes àrees, estan donant els
resultats esperats. Els dos darrers
exercicis els hem pogut tancar en
positiu, sense haver de fer retallades dràstiques dels serveis. Crec,
en aquest sentit, que la percepció
de la població en general sobre els
ajustos és mínima, la qual cosa és
un bon indicador.

«En moments difícils cal
fer el que toca, no estirar més el braç que la
màniga, encara que
algú pugui pensar que el
més fàcil seria fer uns
pressupostos de cara a
la galeria ja que entrem
en un any electoral.»
La hisenda municipal és solvent i
garanteix el pagament puntual a
proveïdors abans de 60 dies. Això
fa que moltes empreses vulguin
treballar amb nosaltres i, per tant,
puguem aconseguir bons preus a
l’hora de contractar serveis.
El pressupost també està condicionat pels decrets de l’Estat i la
Generalitat que incideixen en les

finances municipals, com la reducció de la despesa de personal d'un
5% i la congelació de sous per al
2011, o la prohibició de concertar
crèdits per finançar inversions.
Rebaixa de les inversions
En el marc d’aquesta actitud
responsable i realista, hem pres la
decisió de reduir les inversions per
al 2011 i centrar-nos, principalment, a acabar les que s’estan
executat o tenen el finançament
resolt. Entre aquestes hi ha la 2a
fase de l’Espai Ter, la remodelació
del pàrquing de la carretera de
l’Estartit i l’acabament del nou edifici de serveis i arxiu municipal.
Sóc consicient que els pressupostos poden tenir tantes lectures i
interpretacions com sensibilitats hi
ha. No obstant això, estem fent el
que toca tenint en compte el
moment de dificultats, és a dir, no
estirar més el braç que la màniga,
encara que algú pugui pensar que,
com que estem a final de mandat,
ara el que toca és no mirar prim. El
nostre plantejament, però, ha estat
un altre. Vam fer una planificació
per quatre anys i ens hi estem
cenyint escrupulosament. Estic
convençut que el balanç serà positiu i que el model de gestió municipal sortirà reforçat de la crisi
perquè aquesta ens haurà ajudat a
conèixer més bé quines són les
nostres debilitats i quins són els
punts forts.

Pressupost municipal 2011

Més contenció i realisme econòmic
El pressupost municipal aprovat pel Ple per al 2011 puja a 15,3 milions d'euros i continuarà
marcat per la política de contenció i racionalització de la despesa iniciada per l’equip de govern el 2007. L'objectiu és fer front a la difícil conjuntura econòmica i a la disminunció d'ingressos municipals motivat, sobretot, per la desacceleració del sector la construcció. La partida
d'inversions reals també s'ha reduït significativament respecte del 2010, ja que s'ha optat per
no iniciar cap gran obra i centrar els esforços en acabar les que ja estan començades.

INGRESSOS
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Total

6.641.000
150.000
4.713.280
3.102.310,10
260.030,00
415.459,84
15.282.079,94

El pressupost per al 2011 serà
notablement més baix que el del
2010 (17,9 Meur). La rebaixa està
motivada per diversos condicionants, però fonamentalment per la
voluntat de l’equip de govern d’extremar la cautela en les despeses.
Per posar un exemple de la
incidència de la crisi general
només cal tenir en compte que des
del 2006 fins ara els ingressos de
l’Ajuntament han disminuït uns 2
milions d’euros. Això és conseqüència, sobretot, de la desacceleració de la construcció i la reducció dels impostos que se’n deriven.
Amb tot, el grau de solvència de
l’Ajuntament és elevat ja que els
plans d’ajustos dels darrers exercis
ens han ajudat a afrontar la
situació amb garanties i eficàcia.
Amb tot, cal mantenir el seny i
planificar molt bé les despeses en
funció del nou context. Això, juntament amb altres factors externs a
la política municipal, com els
decrets de l’Estat i de la Generalitat
respecte a les mesures per front a
la crisi, i la rebaixa de subvencions
i transferències, fa que parlem d’un
pressupost més ajustat.

DESPESES
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

Es manté la despesa social
L'estratègia per adaptar el pressupost al nou context s’ha fonamentat en la reducció de la despesa
corrent, en la renegociació amb
proveïdors i l’ajustament de diversos serveis. S'han analitzat acuradament totes les despeses,
especialment aquelles que no són
de caràcter obligatori per a un
Ajuntament. Per bé que els ajustos
han estat molt generalitzats, no
afectaran les àrees de major contingut social. Àrees com Educació i
Acció Social veuran incrementades
lleugerament les partides.
Inversions
També hem estat extremadament
realistes amb les inversions. Per al
2011 només es tiraran endavant
aquelles realment necessàries i
s’acabaran les que estan en curs.
Contenir la pressió fiscal
S’ha optat, a més, per no incrementar la pressió fiscal. Únicament
es produirà un petit ajust en el
rebut de la taxa d'escombraries i
l'aigua, que s'incrementarà en 0,94
euros mensuals. La resta d'impostos (IBI, ICIO, Vehicles, IAE i
Plusvàlues) i taxes es congelen.

6.509.279,78
6.188.565,12
246.500
1.070.755
455.500
811.480,04
15.282.079,94

PRINCIPALS INVERSIONS
> Espai Ter (120.000 euros)
> Edifici de Serveis i Arxiu
Municipal (110.000 euros)
> Remodelació del pàrquing de
la carretera de l’Estartit
(180.000 euros)

MÉS BONIFICACIONS FISCALS
Ampliem el ventall de bonificacions existent fins ara:
> Bonificació del 20% de la taxa
d'escombraries a les persones
que facin compostatge casolà.
> Bonificació del 20% de la taxa
d'escombraries a les persones
amb un grau d'invalidesa superior al 65% i que rebin la pensió
no contributiva.
> Bonificació del 50% de l'ICIO
per a nous ascensors.
> S'incrementa a 650 euros la
renda mínima per a majors de
65 anys per tal que es puguin
bonificar un 20% la taxa
d'escombraries.
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Diada Nacional de Catalunya

Serveis

Deu alumnes es
formen en jardineria
a la Casa d’Oficis

La inauguració del monòlit va anar a càrrec de l’alcalde, Josep Maria Rufí, i del secretari general d’Interior, Joan Bada. L’acte va aplegar un bon nombre de persones.

Monòlit en record a les
víctimes del franquisme
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L’Ajuntament ha posat en marxa la
Casa d’Oficis, un nou servei municipal que l’objectiu de formar joves
d’entre 16 i 24 anys que no hagin
acabat l'educació secundària i que
estiguin
inscrits
al
Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC).
L'objectiu del projecte és formar-los
perquè aprenguin un ofici i es
puguin inserir al més aviat possible
en el mercat laboral. En el nostre
cas aprendran l’ofici de jardiner.
Durant un any rebran formació
acadèmica de caràcter general,
formació específica de l’ofici i
desenvoluparan pràctiques sobre el
terreny. Mentre dura la formació els
alumnes rebran, també, una quantitat econòmica en contraprestació
als seus serveis.

L’Ajuntament ha col·locat un
monòlit al pont del riu Ter amb el
qual es vol homenatjar i recordar
els més de 300 presoners republicans que van ser obligats a treballar en la seva reconstrucció i totes
aquelles persones que van patir
l’absurditat de la Guerra Civil i la
pèrdua de drets i llibertats que va
comportar el franquisme. La seva
inauguració es va fer coincidint
amb la diada de l’11 de Setembre.

El monòlit passarà a formar part de
la Xarxa d’Espais de Memòria
Democràtica de Catalunya, impulsada pel Memorial Democràtic.

Promoció econòmica

Equipaments

Via pública

V Jornades
La poma a la cuina

Millores a la Sala i
el Cinema Montgrí

Reforcem la
senyalització viària

Vuit restaurants han participat
durant l’octubre en les jornades
gastronòmiques «La poma a la
cuina», que organitza l'Estació
Nàutica Estartit-Illes Medes amb la
col·laboració de l'Ajuntament. El
tret de sortida es va donar enguany
al restaurant Picasso, que va acollir la presentació oficial.

S’estan portant a terme les obres
per substituir el paviment del
vestíbul del cinema, que es
rebaixarà per igualar-lo amb el de
la Sala. A més, a la Sala se substituiran les obertures per millorar
l’aïllament acústic i tèrmic. Els treballs finalitzaran a finals de novembre.

La brigada de senyalització viària,
adscrita a la Policia Local, manté
durant l’any un acurat pla de treball
per millorar la senyalització, tant
vertical com horitzontal. És una
feina fonamental perquè incideix
en la millora de la seguretat, tant
dels vianants com dels conduc
tors, i en l’ordre a la via pública.

El pont va ser dinamitat el 1939
per les tropes republicanes per
retardar l’avanç de les troper franquistes. La reconstrucció es va fer
amb presoners que hi van treballar
en unes condicions molt dures. Es
va inaugurar el desembre de 1940.

El projecte compta amb el finançament del Departament de Treball.
Els alumnes que han iniciat el curs
són majoritàriament del municipi.

Serveis

Promoció econòmica

Continuem fent millores en
l’enllumenat públic

El Club de la Feina,
una eina al servei de
la inserció laboral

A l’esquerra, treballs de millora de l’enllumenat a la plaça de la Vila. A la dreta, la plaça de
l’Olivar, on s’han començat els treballs per instal·lar dues noves columnes.

L’Ajuntament ha implementat
millores en l’enllumenat
públic de les places de la
Vila i del Peix amb l’objectiu
de fer-lo més eficient i incrementar-ne l’estalvi energètic. Les mesures permeten
reduir la potència instal·lada
de 2750 w a 2140 w, pràcticament un 23%.
A la plaça Pere Rigau s’han substituït totes les lluminàries que hi
havia per nous fanals d’estil vuitcentista, com els que ja hi ha al
nucli antic, i se n’ha modificat la

seva distribució. A la plaça de la
Vila s’han col·locat 5 fanals nous i
se n’han redistribuït alguns dels
existents. Amb això s’ha aconseguit incrementar la quantitat de
llum i fer-la més homogènia, a la
vegada que s’ha reduït el consum.
Plaça de l’Olivar
També s’estan fent millores a la
plaça de l’Olivar, que no disposava
d’il·luminació. S’hi han col·locat
dues columnes que tindran tres
focus cadascuna. Aquest espai es
troba molt a prop de la zona escolar i és molt utilitzat per pares i fills
com a zona d’esbarjo.

El Club de la Feina és un nou servei
municipal des del qual s’ajuda les
persones que busquen feina. El
servei disposa de recursos i eines
per afavorir la inserció laboral dels
aturats i dels qui volen canviar de
feina o millorar-la. Funciona 1 dia a
la setmana (els dimarts de 8 h a
15 h), i cal concertar cita prèviament. També està adreçat als
empresaris que busquen treballadors. Per a més informació:
Tel. 972 75 73 01 o
clubdelafeina@torroella-estartit.cat

Cicle de xerrades i
cursos per a empreses i autònoms
L’Ajuntament ha organitzat un cicle
de jornades i cursos específicament orientats a empreses i
autònoms. L’objectiu és donar-los
eines per millorar les seves activitats. Tots els cursos són gratuïts.
Per a més informació, podeu
adreçar-vos a l’Àrea de Promoció
Econòmica o consultar la programació a la web.

Medi Ambient

Millorem la capacitat d’evacuació d’aigüa de pluja dels recs
Durant la primavera i
l’estiu hem netejat
les lleres de la majoria de recs i escórrecs de la plana per
minimitzar els efectes de les pluges
torrencials.

El torrents i recs inclosos en el projecte formen part de la xarxa
hidrològica del Montgrí amb el pla,
els aiguamolls i el riu Ter. En molts
casos, la llera havia estat alterada i
havien proliferat espècies invasores
de ràpid creixement, com la canya,
que dificultaven la correcta evacuació de les aigües quan es produïen pluges fortes.
Per tot plegat es va considerar molt
necessari intervenir globalment per
augmentar la capacitat de
drenatge, més enllà de les actuacions de manteniment que periòdicament s’hi fan. En aquest cas,
però, s’hi ha destinat molts recursos (70.000 euros).
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Platges

Reclamem l’arranjament urgent del
tram malmès del passeig dels Griells
La pèrdua de sorra de la platja fa que l’onatge impacti directament
contra l’escullera i afecti greument l’estructura. Com a conseqüència d’això el passeig presenta importants esquerdes.
urgent atesa la gravetat. La petició
estava acompanyada d’un acurat
informe de l’arquitecte i l’aparellador municipal, que també van
assistir a la visita, on s’alertava del
risc d’esfondrament de l’estructura
que sustenta el passeig.

L’alcalde
mostrant a
tècnics de
Costes els
desperfectes.

L’alcalde demana a l’Estat i
la Generalitat que assumeixin les seves responsabilitat i actuïn amb celeritat per evitar mals majors,
ja que l’Ajuntament no té
capacitat per fer-ho ni és
competència seva.

L’alcalde, Josep Maria Rufí, va
mostrar personalment a tècnics de
la Direcció General de Costes de la
Generalitat l’estat de deteriorament
en què es troba una part important
del passeig. La visita es va fer el 23
de setembre arran de la petició
feta, tant a la Generalitat com a
l’Estat, perquè hi actuïn de manera

En l’infome es conclou que cal
actuar-hi ràpidament per garantir la
protecció de les persones i dels
béns que conformen els espais
públics, i les edificacions, ja que si
es trenqués el passeig, podria
entrar aigua a la zona residencial.
L’Ajuntament ja va advertir de la
situació d’inestabilitat en un
informe previ que va enviar el
2009, per bé que en aquell
moment la situació no era tan greu
com ara.
A causa de la perillositat que existeix s’ha procedit al tancament provisional del tram afectat.

Els canvis en les dinàmiques marines fan desaparèixer la platja
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El tram malmès es troba totalment
exposat a l’impacte de l’onatge ja
que la platja ha perdut totalment la
sorra que li feia de protecció.

dinàmiques marines, han accelerat
el retrocés de la platja, i ja aquesta
temporda ha estat impossible recuperar-la.

En aquest sector es perdia durant
els mesos d'hivern una franja petita
de sorra però, gràcies als corrents,
es recuperava de manera natural
abans de començar l’estiu. A més,
l'Ajuntament hi feia una aportació
extra per regenerar-la de cara a la
temporada turística.

A això s’hi ha d'afegir el fet que
l’estructura del passeig no ha estat
construïda per suportar l’embat de
les onades. A conseqüència d’això,
s’ha produït el buidat parcial del
subsòl on se sustenta el passeig i
l’estructura presenta un risc elevat
de col·lapse. Els desperfectes es
tradueixen a la superfície, on s’estan obrint gran esquerdes i ja s’observa un notable esfondrament del
ferm.

Amb tot, les darreres llevantades,
especialment la del Nadal de
2008, i els canvis en les

Presentació del llibre
Els Masos del Montgrí

Torna el pessebre al
vestíbul del museu

L’Auditori acollirà el 27 de novembre a les 18h l’acte
de presentació del llibre Els masos del Montgrí, un treball molt esperat que ens aproparà a una part important de la nostra història. El llibre és fruit del treball de
27 persones que coneixen i estimen el territori. Amb la
seva lectura descobrirem la història dels masos però
també les històries de persones que amb el seu treball, moltes vegades anònim però constant, han anat
vertebrant el territori fins a dia d'avui.

Una de les tradicions més arrelades del Nadal i més
difoses als països mediterranis és la de muntar el
pessebre. La molsa, el suro, els troncs... juntament
amb les figures de fang del naixement, els pastors i el
caganer formen part dels símbols més nostrats per les
dates nadalenques. Aquest any l'amic Josep Mir
tornarà a muntar un gegantí pessebre al vestíbul del
museu. L'inaugurarem el dissabte 18 de desembre a
les 18 h. No us el perdeu!

Gestió de recursos hídrics en
espais naturals

Mediterranis ha organitzat pels propers dies 19 i 20 de
novembre les I Jornades de Recerca i Territori sota el
títol de «Gestió de recursos hídrics en espais naturals».
Les jornades que es desenvoluparan al Museu de la
Mediterrània, tenen com a objectiu conèixer diferents
models de gestió hídrica que es puguin aplicar al nostre territori.

L'aigua i la seva gestió tenen una gran importància per
als ecosistemes, molt especialment pels litorals. Per
aquest motiu la Càtedra d'Ecosistemes Litorals

Medi Ambient

La recuperació de l’espai fluvial
del Ter entra en la recta final
Els treballs de millora que s’estan fent des del mes de
novembre de 2009 a l'espai fluvial del Ter, en el tram
comprès entre la resclosa i la Gola, han entrat a la recta
final i ja es fa ben evident la transformació que està
experimentant l'àmbit on s'ha actuat.

La retirada dels canyissars de la
mota fa que ara es pugui veure el
curs del riu sense cap obstacle i
que en algun punt puguem gaudir
d’una panoràmica realment inèdita.
En aquests moments s'està plantant arbrat autòcton, amb l'objectiu
de recuperar el bosc de ribera i
generar ombres que dificultin la
proliferació de les canyes i plantes.
Paral·lelament s'està col·locant la
senyalització informativa i el mobiliari perquè tots plegats puguem
gaudir de la bellesa i dels valors de
l'espai fluvial. Al final del carrer del
riu Ter s'hi col·locaran bancs i un
petit mirador. El projecte està promogut pels ajuntaments de
Torroella, Gualta i Ullà, i compta
amb el suport econòmicade la
Diputació, l'Obra Social de la Caixa
i l'ACA. En total s'hi invertiran
370.000 euros.
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Fem un municipi,
net i polit
La recollida d’escombraries és una responsabilitat
de l’Ajuntament, a la qual destinem molts recursos, tant humans com tècnics. Perquè el servei
funcioni correctament, però, cal la màxima implicació de la població. Un mal ús dels contenidors
ens perjudica a tots i ens afecta a les butxaques
ja que ocasiona més despeses. Demanem que
sigueu curosos amb el tractament de les escombraries a casa i que feu un bon ús dels contenidors. Tots plegats hi sortirem guanyant.
Recollida selectiva
Dins del municipi hi ha aproximadament una
cinquantena de contenidors per reciclar el vidre, el
cartró, els envasos i l’orgànica. Si a dins hi posem
alguna cosa que no toca, podem malmetre tot el
que es podria reciclar.

APLEC DE SANTA CATERINA
Diumenge 21 de novembre
617 FIRA DE SANT ANDREU
27 i 28 de novembre
Presentació del llibre
Els masos del Montgrí
27 de novembre, a les 18 h
Auditori de Can Quintana
TELÈFONS D’INTERÈS
Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Recaptació municipal
Serveis Socials
Promoció Econòmica i Comerç
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí (107.1 FM)
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí

Recollida del rebuig
Tot allò que no pot anar
als contenidors de selectiva, cal dipositar-ho als de
rebuig (de color gris).

972 75
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
fax 972
972 75
972 76
972 75
972 76
972 75
972 75
972 75
972 75
900 72
972 75
972 75

88
81
76
25
75
19
75
73
75
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88

09
12
02
33
25
10
17
01
74
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20

972 75
fax 972
092
972 60
972 76
972 60
972 75
972 30
088
972 75
112
972 75

01 49
75 11 57

972
972
972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
75
75
75
76
75

92
19
82
72
14
92
84
00
51

72
17
23
72
47
42
16
87
44

972 75
972 75
972 75
972 75
fax 972

99
02
78
51
75

19
17
53
80
51 82

36
15
49
37

Urgències i Sanitat
Policia Local

Recollida gratuïta de mobiliari vell
Truqueu al telèfon gratuït 900 720 678
Porta a porta
Als nuclis antics on es fa la recollida porta a porta
cal treure la bossa d'escombraries i posar-la al
costat del portal on vivim, sempre dins de bosses
tancades, entre les 20 i 22 hores.
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Equipaments docents
Escola bressol Petit Montgrí
Escola bressol Mar i Cel
Escola bressol Els Petits
CEIP Guillem de Montgrí
CEIP Portitxol
IES Montgrí
Col·legi Sant Gabriel
Escola Municipal de Música
Escola Municipal d'Adults

Equipaments culturals
Amb la col·laboració de:

Biblioteca municipal de Torroella Pere Blasi
Biblioteca municipal de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Dipòsti legal GI-112-1985

Poseu les deixalles en
bosses ben lligades.
L’horari per fer-ho és de
les 20 a les 22 h.

Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas

