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Una auditoria interna revela
quina és la realitat de
l’economia municipal.

El nou equipament acull, entre d’altres serveis, l’Arxiu Municipal, on es custodia documentació històrica i administrativa.

Enllestim la reestructuració d’àrees feta
arran de l’entrada en servei del nou edifici
de serveis municipals del carrer Hospital
L’alcalde escriu:

«L’auditoria econòmica ha constatat que la capacitat
d’actuació d’aquest mandat estarà molt limitada com a
conseqüència de la gestió de l’anterior equip govern.»

Guanyem turisme de proximitat i consolidem l’ocupació malgrat la crisi.

La Fira de Sant Andreu estrenarà l’Espai Ter com a nou
recinte firal.

Carreteres aplica mesures
per reduir el risc a la travessera de Torroella.

Jordi Cordon i Pulido
Alcalde

Durant la campanya de les municipals vaig dir que una de les primeres coses que faria si accedia a l’alcaldia seria encarregar una auditoria econòmica i fer públics els
resultats. Sense dubtar dels números que presentaven els tècnics, sí
desconfiava de la manera com els
interpretava i presentava l’anterior
equip de govern. Per això creia molt
important clarificar la situació i
saber en quin punt ens trobem.
L'estudi ens ha confirmat algunes
sospites i ens ha portat alguna sorpresa, ja que, més enllà dels efectes de la crisi, s'ha constatat que la
gestió de l'anterior govern condicionarà enormement la capacitat
financera de l'actual. Realment
haurem de fer grans esforços per
fer compatible el desenvolupament
del nostre projecte amb la situació
financera que hem heretat.
Haurem d'assumir una despesa
que s'ha generat acceleradament
durant quatre anys i que ha servit
per maquillar uns resultats econòmics que no són tan bons com ens
deien. Entre d’altres, l’endeutament s’ha incrementat de prop
d’un 24% i aquest mandat haurem
de pagar factures que s’haurien
d’haver liquidat anys enrere.
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Sentit comú i seny
Aquest no és el model que vull per
al meu Ajuntament, ni per al meu
municipi, ni per als meus fills. La
solució del present no ha ser una
càrrega per al futur. El meu compromís i la meva responsabilitat

«Aquest mandat serà clau per
fixar les bases del nostre model
de municipi. El moment és difícil, però no prendré decisions
que siguin una càrrega per al
futur. Aquesta no és la manera
de fer. La crisi ens ha de servir
per aprendre dels errors.»

com a alcalde serà la de situar l'economia municipal en un punt que
no sigui cap càrrega per a qui vingui, encara que això vulgui dir deixar de fer coses que portin vots.
És molt fàcil fer electoralisme amb
els diners dels altres, però aquesta
no és la meva manera d'entendre
la política. El dia que hagi de fer
una obra per guanyar un vot voldrà
dir que hi ha alguna cosa que no
he fet bé. Prefereixo que la població em valori per altres coses.

«L’auditoria econòmica
ha constatat que la
capacitat d’actuació
de l’actual mandat
estarà molt limitada
pels efectes de la gestió de l’anterior equip
govern.»
Considero poc ètic el que va fer
l'anterior govern els quatre mesos
abans a les eleccions municipals,
quan es va dilapidar el romanent
de prop de 559.000 euros que
havia acumulat amb l'esforç de tots
els contribuents. Es pot considerar
una actuació electoralista, però jo
crec que encara és més qüestionable perquè en un context de crisi
cal ser tan conservador com sigui
possible amb les despeses, per
tenir un bon coixí amb què poder
afrontar possibles eventualitats.

L’auditoria ens ha permès saber
exactament on ens trobem per
poder començar a planificar les
prioritats. En base a tot això hem
aprovat les ordenances fiscals per
al 2012.
Sobre la modificació dels impostos
i taxes és molt fàcil fer demagògia,
però des del govern hem fet un
exercici de responsabilitat. Ens
hem trobat una situació concreta
que ens ha obligat a prendre unes
decisions determinades. Hem volgut fer un esforç per contenir la
pressió fiscal, però hi ha moments
en què cal valorar la situació amb
perspectiva, i ara el que havíem de
fer era garantir l’equilibri financer
perquè l’Ajuntament pugui ser un
instrument al servei de la cohesió i
el benestar social.
L’únic impost que es modifica és
l’IBI, mentre que les taxes es mantenen o s’incrementen l’IPC, a
excepció de les escombraries i l’aigua, que pugen per sobre de la
mitjana atès l’increment del cost
del servei. Així mateix, hem establert més bonificacions que mai.
De cara al futur, el meu compromís
serà el de contenir al màxim la
pressió fiscal.
El que fem ara serà fonamental per
al nostre futur. El moment és difícil,
però tenim un projecte sòlid, realista i il·lusionant. Estic convençut,
com ja he dit en alguna ocasió, que
tenim al davant una oportunitat per
sortir reforçats com a municipi.

Equipaments

Completem la reestructuració d’àrees
Aquest mes s’ha enllestit la reestructuració de les dependències municipals que s’ha realitzat
a partir de la posada en funcionament del nou edifici de serveis municipals del carrer Hospital.
Això ha permès implementar una important redistribució de les àrees per millorar les condicions laborals, racionalitzar la gestió municipal i generar un major estalvi econòmic.
Els canvis han permès deixar d’utilitzar quatre locals que no eren de
propietat municipal: els baixos de
Serveis Socials i Recaptació, i dos
locals on es guardava documentació administrativa. Això comportarà
un estalvi mensual de 2.700 euros
en concepte de lloguers.
Al nou edifici s’hi han traslladat els
serveis d’Urbanisme, Promoció
Econòmica, Medi Ambient i Arxiu
Municipal. Els Serveis Socials s’han
emplaçat a l’antiga biblioteca,
mentre que a la Casa de la Vila s’hi
han concentrat els serveis vinculats
a l’àrea d’Hisenda (Intervenció,
Recaptació i Gestió tributària).
Els canvis permetran millorar tant
les condicions laborals com l’atenció al públic.
Via pública

S’inicia la implementació de les mesures per
reduir el risc a la travessera urbana de Torroella
Carreteres ha atès la petició del nou equip
de govern per tal de protegir els vianants
A primers de novembre es van iniciar els treballs per implementar un
seguit de millores viàries que tenen
per objectiu reduir el risc existent a
la travessera urbana de Torroella.
La primera de les actuacions consisteix en la modificació de l’entorn
del giratori del Lledoner. La solució
adoptada comporta l'eliminació
d'un dels dos carrils que tenien els
vehicles que venien de l'Estartit, la
instal·lació de bandes reductores
de velocitat i la modificació de l'em-

plaçament de dos passos de
vianants. Tot plegat ajudarà a millorar la visibilitat a la zona.
També està programada la regulació semafòrica a la cruïlla del carrer Garbí. És un punt crític, especialment en hores punta d'accés a
la zona escolar i esportiva.
D'altra banda, s'ha previst instal·lar
un semàfor a l'entrada de Torroella,
a l'alçada del carrer Mossèn Viver; i
s'actuarà al tram comprès entre el

giratori de la plaça Empordà i el
Portal de Santa Caterina, on hi
haurà dos semàfors amb pulsador
a l'alçada dels carrers Bellavista i
Portal de Santa Caterina.
La millora respon a la petició feta
pel nou govern a la Generalitat, titular de la travessera, amb l'objectiu de reduir riscos i optimitzar millor els efectius de la Policia Local.
Les actuacions tenen un cost
214.000 euros. De moment
Carreteres s'ha compromès a executar la millora a la plaça del
Lledoner i la regulació a la cruïlla
del carrer Garbí.
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Hisenda municipal

Una auditoria interna revela quina és
la realitat de l’economia municipal
L'increment de l'endeutament, l'elevada despesa diferida en el temps i la manca de romanent
de tresoreria són algunes de les conclusions extretes de l’auditoria que ha encarregat el nou
equip de govern per conèixer l’estat real dels comptes municipals.
L'auditoria ha constatat que la
hisenda
municipal
presenta
aspectes que cal corregir per tal
que l'Ajuntament afronti amb
garanties el difícil context econòmic
en què ens trobem. Al marge de la
crisi, s’ha posat de manifest que la
gestió de l'anterior govern va incrementar notablement l'endeutament
i va posposar el pagament d'un
volum molt gran de despeses.
Pel que fa a l'endeutament, és a dir,
als diners que es deuen a bancs i
caixes, durant el passat mandat es
va incrementar d'un 24%.
Un altre punt delicat és el de la
despesa diferida en el temps, un
punt que fa referència a pagaments
reconeguts per valor de 700.000
euros, que s'havien de fer front en
anteriors exercicis, però que s'han
anat posposant i que s’hauran de
pagar els propers quatre anys. A tot
això cal afegir-hi el cost de la posa-

da en marxa de dos nous equipaments, com són el nou edifici de
serveis i arxiu, i, sobretot, l'Espai
Ter. En aquest cas, s'ha fet una
estimació que situa la despesa
anual mínima en els 50.000 euros,
per bé que quan estigui feta la 3a
fase i funcioni a ple rendiment, la
xifra s'elevarà als 200.000 euros.

5 anys haurem de retornar a l'Estat
uns 600.000 euros. Hisenda està
reclamant la devolució d’una part
dels ingressos rebuts en concepte
de bestreta de la participació en els
tributs de l’Estat perquè va calcular
els imports amb previsions massa
optimistes sobre la recaptació de
tributs.

En l'apartat de despeses també
s'ha posat de manifest la manca de
dotació pressupostària per fer front
a diferents despeses del darrer
trimestre de 2011. Per exemple, no
es contemplava ni la posada en
marxa de l'Espai Ter ni del nou edifici del carrer Hospital.
Menys subvencions
A tot això, cal afegir-hi la reducció
de les aportacions que ens faran
les administracions superiors. La
Generalitat, per exemple, ha disminuït de 40.000 euros la subvenció a l'Escola de Música. A més, en

L’alcalde, Jordi Cordon, va presentar
els resultats de l’auditoria en el marc
de dos actes de balanç dels 100
primers dies del nou equip de govern
que es van fer a l’auditori de Can
Quintana i al polivalent de l’Estartit.

PRINCIPALS CONCLUSIONS DE L’AUDITORIA ECONÒMICA
Increment de l'endeutament
Entre el juny de 2007 i el juny de 2011 s’ha passat del 75%
al 93% respecte dels ingressos ordinaris municipals (el límit
legal és el 110%). Això representa un increment del 24%.
Elevada despesa diferida en el temps
L’anterior equip de govern va posposar el pagament de factures per valor de 700.000 euros. Les més importants
corresponen a l’empresa FCC pel servei d’escombraries i
neteja, a qui s’ha de pagar 212.000 euros el 2012 i
470.000 el 2013.
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Reducció de les aportacions de la Generalitat
Per exemple, 43.000 euros menys per a l'Escola de Música
Conceptes que no estan pressupostats
Hi ha partides que no tenen fons per acabar el 4t trimestre
de 2011. La suma dels imports puja a 150.000 euros.
Tancament dels comptes municipals
El 2010 es va tancar en positiu, però el balanç hauria estat
molt diferent si s'haguessin tingut en compte, per exemple,
les despeses diferides o els imports no pressupostats.

Posada en marxa de l'Espai Ter
El 4t trimestre de 2011 no estava pressupostat.
L’execució de la 3a fase costarà 1,9 milions d’euros.
El manteniment mínim anual serà de 50.000 euros, però
quan estigui a ple rendiment el cost serà de 200.000.

Romanent de tresoreria
El 2010 es va tancar amb un romanent de 559.490,15
euros, però l’anterior govern se’n va gastar més de 400.000
entre gener i maig de 2011. La resta no van quedar a lliure
disposició del nou govern, ja que la major part ja estaven
consignats.

Posada en marxa del nou edifici de serveis municipals
El 4t trimestre de 2011 no estava pressupostat.
El manteniment mínim anual costarà uns 9.000 euros.

Retorn de la participació en els pressupostos de l'Estat
En 5 anys haurem de retornar 600.000 euros.

Hisenda municipal

Més bonificacions fiscals per al 2012
En el Ple d’octubre es van aprovar inicialment les ordenances fiscals per al 2012, que inclouen
un ampli ventall de bonificacions dels principals impostos i taxes. L’únic impost que es modifica és l’IBI, mentre que les taxes es mantenen o s’incrementen l’IPC, a excepció de les escombraries i l’aigua, que pugen per sobre d’aquesta mitjana atès l’increment de cost del servei.
Les modificacions aprovades són
fruit de l’anàlisi acurada de les
finances municipals i de la necessitat de garantir l’equilibri financer
que permeti a l’Ajuntament mantenir el nivell òptim pel que fa a la
prestació de serveis, sobretot
aquells que es consideren bàsics i
estan orientats a les persones que
es troben en una situació més desfavorida.
Realisme econòmic
L’alcalde, Jordi Cordon, considera
necessari fer un exercici de realisme sobre les possibilitats de
l’Ajuntament i avança que durant
els propers quatre anys es treballarà fermament per dimensionar la
despesa, retallar en allò que no
sigui estrictament imprescindible i
no estirar més el braç que la màniga. L’objectiu serà el de no carregar
la contenció en àrees vinculades al
servei a les persones, i fer que els
ajustos es notin el mínim possible.
Cordon reconeix que el context és
difícil, per la crisi, per la disminució
del finançament extern que prové
de les administracions superiors i
per l’elevat volum de serveis no
obligatoris que ha anat assumint
l’Ajuntament.
L’herència de l’anterior govern
En aquest sentit, l’alcalde afegeix
que l'herència de l'anterior equip de
govern condicionarà la política fiscal d'aquest mandat atesa l'elevada
despesa diferida en el temps, l'increment de l'endeutament i la
posada en marxa de nous equipament com l'Espai Ter o el nou edifici de serveis i arxiu municipal, que
comportaran un increment molt
notable de les despeses ordinàries
que fins ara tenia l’Ajuntament.

Impost de Béns Immobles (IBI)
- Augment del 5,45%
- Bonificació del 2% si es paga per
domiciliació bancària el dia 15 de
març de cada any. Per gaudir-ne
s’ha de sol·licitar abans del dia 28
de febrer.
- La bonificació de l'IBI per a les
famílies nombroses s’incrementa
del 20% al 25%

març de cada any i d’un 5% si
l’empresa fa bé la recollida selectiva en funció del material que han
d’eliminar.
- S'incrementa la bonificació per a
gent gran i les persones discapacitades, que passarà del 20% al
30%.
Beneficis fiscals

ICIO

- Gaudiran d’una bonificació del
3% les parades de mercat que tinguin domiciliat el rebut.

- Reducció del 50% de la quota en
les instal·lacions d’ascensors i
supressió total o parcial de barreres arquitectòniques, sempre
que aquesta actuació no estigui
imposada per les ordenances
municipals o una altra normativa
aplicable.

- En el supòsit de la instal·lació de
bastides en pont volant que permetin l’ús de la via pública a
vianants i persones en condicions
de seguretat, gaudiran de les
següents bonificacions segons el
nombre total de plantes de l’edificació:

Llicències d'activitats

Plantes
2
3
4
5 o més

- Reducció del 50% de la quota
per la nova implantació d’activitats comercials a tot al terme.
- Reducció del 50% de la quota
per l’ampliació o pel trasllat per
ampliació de les activitats a tot el
terme municipal, sempre que es
tracti d’establiments de comerç al
detall i continuïn realitzant la
mateixa activitat.
Escombraries
- Les urbanes s’incrementen un
8% (11,80 euros anuals)
- Les industrials s’incrementen un
15%, però podran gaudir d'un 2%
de descompte si es paga per
domiciliació bancària el dia 15 de

Bonificació
50%
33%
25%
20%

- Bonificació del 10% per a
establiments que estiguin oberts
més de set mesos a l’any.
Zona blava
- La quota per estacionament es
redueix un 25%.
- Els titulars dels vehicles que
paguen l’impost a l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí, sempre que
estiguin al corrent de pagament,
podran sol·licitar una targeta de
resident, que els permetrà estacionar gratuïtament a la zona
blava durant mitja hora diària.
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Turisme

Guanyem turisme de proximitat i consolidem una elevada ocupació, malgrat la crisi
Les dades de balanç de la temporada turística permeten concloure
que el volum de visitants s'ha incrementat notablement, per bé que
les dades d'ocupació dels allotjament s'han mantingut en els nivells
de temporades anteriors. Això, que
pot semblar aparentment una contradicció, s'explica pel progressiu
canvi en els hàbits vacacionals dels
visitants, que cada cop escurcen
més les estades, i també pel turisme de proximitat.
Per aquest mateixa raó, l'Oficina de
Turisme de l'Estartit ha incrementat
un 18% el nombre de demandes
ateses entre Setmana Santa i
setembre. De les 32.872 del 2010
s'han passat a les 40.166.
Tot i que és difícil concretar les
causes d’un increment tan acusat,
es creu que pot ser degut a que els
turistes redueixen cada cop més la
durada de les vacances i que, per
tant, hi ha més rotació de visitants.
Això es tradueix en un major nombre de consultes sobre serveis,
excursions, lleure, oci, etc.

El mateix ha passat al punt d'informació turística del Museu de la
Mediterrània, que entre juny i agost
pràcticament ha doblat el nombre
de demandes, i ha passat 1.713 el
2010 a 3.354 el 2011.
Procedència dels visitants
Si analitzem la procedència dels
usuaris del servei, podem observar
que els francesos continuen essent
els turistes que més demanden
informació. Aquest any han estat
15.296, xifra que representa un
increment del 28% respecte del
2010, que van ser 11.058. També
han augmentat els catalans, que
han passat de 8.684 el 2010 a
9.160 aquesta temporada, un
10% més. També s'ha constatat un
increment del turisme holandès,
que ha crescut un 26%.

Pel que fa a les dades d’ocupació
dels allotjaments, els nivells han
estat similars al 2010 i un xic
superiors al 2009. Per mesos,
s'observa una certa recuperació en
els càmpings i apartaments, a
excepció del juliol, que només es
manté en els apartaments. El mal
temps hi va tenir una relació directa, ja que cada cop hi ha més gent
que reserva a última hora.
Altres dades d’interès:
- Visites al portal turístic visitestartit.com (gener a setembre): 2011
(122.615) / 2010 (77.561)
- 10.319 persones han assistit a
les activitats d’estius (cinema a la
fresca, balls, animació infantil,
espectacles, concerts, Mini Beach
Club, etc.)

Dades d’ocupació d’allotjaments turístics
Hotels
Càmpings
Apartaments

2011
61%
49,25 %
64,3 %

2010
62 %
50,25 %
61,5 %

2009
56,25 %
49,25 %
62,75 %

Turisme

Estrenem l’Espai Ter com a recinte firal
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L'estrena de l'Espai Ter com a
recinte firal serà la principal novetat
de la Fira de Sant Andreu 2011,
que se celebrarà, com és habitual,
el darrer cap de setmana de
novembre. La mostra comercial es
distribuirà entre el cos central del
recinte i una carpa complementària
de 1.000 m2,, de manera que l’espai expositiu tindrà la mateixa
superfície total de la carpa que
s’instal·lava fins ara a l’aparcament
de la carretera de l’Estartit. La participació d’expositors es mantindrà
en el nivell de les darreres edicions,
malgrat el context de crisi.

Per tal de reforçar el lligam del nou
equipament amb la resta d'espais
firals, es reforçarà la mostra de
maquinària agrícola del passeig
Vicenç Bou, que ampliarà el nombre d’expositor i l'àmbit expositiu
incorporant el vial d'accés al nucli.
D'altra banda, davant de l'Espai Ter
es muntarà una fira d’artesans productors on tots els expositors
estaran acreditats amb el carnet
de mestre artesà. Així mateix, l’esplanada de l’Espai Ter s'habilitarà
per a les exhibicions de la festa del
cavall i dels carruatges.

El passeig de Catalunya aocllirà,
com sempre, el mercat de Sant
Andreu i les places de la Vila i Pere
Rigau, la mostra d’entitats.

El museu es projecta
internacionalment

Canvi d’emplaçament
del pessebre gegantí

El nom del nostre museu comença a travessar fronteres. El passat més de setembre es va inaugurar l’exposició «Veus de la Mediterrània» a l’Arsenale di
Palermo–Museo del Mare i a finals del mes d’octubre
vam assistir, a la mateixa població, a un workshop de
l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània. El
museu va presentar al conjunt de membres el treball
que es porta a terme des de Can Quintana i es van fer
diferents contactes que permetran portar l’exposició a
diferents museus de la Mediterrània.

L’olor de la molsa, del suro i dels troncs tornarà a inundar el museu amb l’espectacular pessebre gegantí
d’en Josep Mir. Enguany es canviarà l’emplaçament i
passarà del vestíbul a l’Espai Montgrí. D’aquesta
manera podrà tenir unes majors dimensions i l’autor
treballarà més còmodament. També podrà ser contemplat en hores que el museu està tancat a través de la
vidriera que dona al carrer d’Ullà.
L’inaugurarem el dissabte 17 de desembre a la tarda.
No us el perdeu!

L’últim cicle «Ponts»

tives, i s’ha assolit un dels objectius del museu, construir ponts amb diversos llocs de la Mediterrània.
Podem trobar exposicions vingudes de la Mediterrània
propera com ara de les Balears, però també hem
pogut gaudir d’artistes marroquins (Noureddine
Chater), grecs (Miltos Michaildis) i italians (Tano
Pisano). A part, hem pogut veure exposicions de creadors locals com Clara Sullà, Jordi Martorano, Gonzalo
Tabuenca, Joan Carles Roca Sans o Jordi Gamero.

El 22 d’octubre es va inaugurar l’exposició «Pîntures»,
de Carme Sanglas, que es podrà visitar fins el 28 de
novembre. És la darrera del cicle comissariat per
Eugeni Prieto, i que ens ha fet gaudir durant tres anys
d’un bon nombre d’artistes. Al llarg d’aquest temps
s’han pogut visitar 17 exposicions, tres d’elles col·lec-

Gastronomia

Fires

Educació

VI Jornades «La
poma a la cuina»

Èxit de la VII Fira de
Corsaris i Pirates

Moció en suport de
l’escola catalana

El 24 i 25 de setembre es va celebrar una nova edició de la Fira de
Corsaris i Pirates a les Illes Medes.
La fira va seguir l'estructura d'altres
edicions i va reforçar l'ambientació
dels diferents àmbits on es desenvolupava. D'altra banda es va consolidar el seu caràcter familiar amb
una gran quantitat de propostes
lúdiques i culturals, perquè grans i
petits passessin un bon cap de setmana temàtic.

El Ple d'octubre va aprovar una
moció en suport de l'escola catalana arran de les tres sentències
del Tribunal Suprem que qüestionen el català com a llengua vehicular. Entre d'altres punts, es manifesta el rebuig a les sentències que
posen en perill el sistema d’immersió lingüística; es manifesta el
suport al model d’escola catalana
en llengua i continguts, així com a
tota la comunitat educativa, per tal
que continuï aplicant-lo en el dia a
dia, sense atendre aquestes sentències ni altres de similars i s'insta
el Parlament a manifestar el seu
desacord. També s’insta el Govern
català a no fer cap pas enrere i a
complir el que diu la Llei
d’Educació de Catalunya pel que fa
a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

Set restaurants van participar
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. Les
jornades tenen com a objectiu
reforçar el coneixement de la gran
varietat de possibilitats culinàries
que ofereix la poma, i contribuir a
desestacionalitzar la temporada
turística.
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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.

618 Fira de Sant Andreu
26 i 27 de novembre

VII Exposició Filatèlica de
Catalunya
del 19 al 27 de novembre
Lloc: locals Termac
(ctra. de Sant Jordi, 25)
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
Tanatori municipal
Policia Local

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

Urgències

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

Sanitat

Sistema d’Emergències Mèdiques-SEM
Ambulàncies
Bombers
Policia-Mossos d'Esquadra
Policia Local
Guàrdia Civil-GEAS

Consultori mèdic - CAP de Torroella
Consultori mèdic de l'Estartit
Cita mèdica prèvia
Sanitat respon-consultes sobre salut

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.

Amb la col·laboració de:
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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
972 75
972 75
fax 972

88
81
76
25
75
19
75
73
75
81
00
51
07
73
74
73
96
06
00
88
85
01
75

09
12
02
33
25
10
17
01
74
12
29
81
04
01
14
01
43
78
08
20
72
49
11

36
15
49
37

57

112

972
972
972
902

76
75
60
11

11
00
92
14

01
63
22
44

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

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

Dipòsit legal GI-112-1985

Fem un municipi,
net i polit

