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El director general de Costes
confirma que passat l’estiu es
desurbanitzarà la Pletera

Imatge de la visita institucional feta amb motiu de la presentació del projecte, on es
veu, en primer terme, un espai recuperat amb el passeig que es demolirà al fons.

L’alcalde escriu:
«La recuperació de la
Pletera és el resultat
d’un sentiment
proteccionista molt
arrelat al nostre
municipi tant a nivell
cívic com institucional.»

I també:
> El local polivalent serà

l’obra prioritària per
aquest mandat

> Una agent d'acollida
ajudarà els nouvinguts
a arrelar-se al municipi

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
Pavelló polivalent

Com a nou alcalde em tocarà viure el
que potser serà una de les actuacions
més significatives en matèria de recuperació natural, no només per a
Torroella i l'Estartit, sinó per a la Costa
Brava. M'estic referint a la desurbanització de la Pletera i la recuperació dels
antics aiguamolls que ocupaven
aquest àmbit, situat a primer línia de
mar, entre la urbanització Els Griells,
de l'Estartit, i la bassa del fra Ramon, a
tocar la gola del Ter.
Deixant de banda la complexa tramitació administrativa i jurídica que ha
seguit el projecte des que l'any 2002
es va plantejar aquesta possibilitat
aprofitant la revisió del Pla General,
crec que el factor determinant que ens
ha portat a una iniciativa com aquesta, que alguns podien considerar utòpica, és la nostra sensibilitat col·lectiva
envers el nostre territori.
Aquesta i d'altres actuacions no deixen
de ser el resultat d'una visió proteccionista i de defensa del territori i de la
riquesa mediambiental que sempre
hem tingut a Torroella i a l'Estartit, tant
des de l'administració local, com des
de la societat cívil, sigui de manera
organitzada a través d'entitats o a títol
particular. Crec que és de justícia mencionar les mobilitzacions socials dels
anys 80, que reclamaven la protecció
del Ter, dels aiguamolls i del conjunt
del territori. Entre tots hem pogut fer
arrelar una nova cultura que ens fa ser
més sensibles i respectuosos amb el
que ens envolta.
Entenc, doncs, que la iniciativa institucional és fruït d'aquesta inquietud, i és
un acte de justícia reconèixer-ho perquè hi ha molta gent que ha lluitat i
continua lluitant en aquest àmbit. Des
de les administracions hem de ser
valentes i prendre com a propi aquest
compromís proteccionista, que d'altra
banda, és l'únic model de desenvolupament possible avui dia.
El director general de Costes, José
Fernández, va visitar el 30 de gener la
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Joan Margall i Sastre
Alcalde

«La desurbanització
de la Pletera ha
estat una utopia
feta realitat i és el
resultat concret
d'una nova cultura
en la gestió del
territori, fruit d'un
sentiment col·lectiu
cívic molt arrelat al
nostre municipi.»
zona objecte d'intervenció i va participar en l'acte de presentació de l'ambiciós projecte, que d'acord amb el
calendari previst, es començarà passat
l'estiu. Ell mateix va qualificar-lo d'innovador i pioner a l'Estat espanyol i jo,
en la meva intervenció no vaig dubtar
a qualificar el dia com a històric.
Ens hem de sentir molt satisfets que la
nostra experiència hagi arribat a bon
port i que sigui objecte d'estudi en universitats i mirall per a d'altres municipis. Així mateix, el fet que a hores d'ara
s'estigui tramitant la declaració de Parc
natural Montgrí-Medes i aiguamolls
del Baix Ter, és conseqüència de la
riquesa patrimonial del territori, però
també de la feina que s'ha fet en la
seva posada en valor. El parc, doncs,
serà l'eina que donarà sentit i continuïtat a aquest nou model de municipi.
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En un altre ordre de coses, el mes de
desembre vam presentar al PUOSC
una relació d'obres que considerem
importants d'executar durant els propers 5 anys. Es tracta d'una petició que
fem per tal d'aconseguir el màxim
finançament possible, atès que en
alguns casos són actuacions de gran
envergadura, com és el cas del pavelló
polivalent. Aquesta és l'obra prioritària
per al nou govern municipal.
D'entrada, ja hem encarregat la redacció del projecte i hem vist un primer
esbós molt il·lusionador. La funcionalitat del nou equipament serà molt
diversa, ja que es destinarà a espai
firal, actes culturals de tota mena i
auditori. No descartem, tampoc, que
hi pugui haver un espai destinat a les
entitats. Espero que ben aviat poguem
presentar públicament el projecte. De
moment, tot i que fa molts anys que
se'n parla, hem inclòs per primera
vegada una partida a les inversions
programades en el pressupost per
aquest 2008.
Impostos 2005
En aquest butlletí també us informem
que l'Ajuntament procedirà aquest any
a bonificar l'increment dels impostos
aprovats incorrectament per l'anterior
equip de govern l'any 2005. L'errada
va ser formal, perquè les ordenances
no es van aprovar en el període reglamentari. Penso que és un acte de justícia fer-ho de manera universal, sense
esperar que siguin els mateixos contribuents els que ho demanin. Molts ja
ho han fet, però estic segur que moltes persones no ho farien per desconeixement, cosa que suposaria un
greuge comparatiu. La correcció d'aquest error comportarà a l'actual
Ajuntament deixar d'ingressar prop de
525.000 euros, una quantitat molt
significativa que ens permetria tirar
endavant un munt de coses. El retorn
es concretarà amb una bonificació
aplicada als rebuts del 2008, que quedarà clarament detallada.
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Medi Ambient

La desurbanització del passeig de
la Pletera s'iniciarà passat l'estiu
> El director general de Costes, José Fernández,
confirma que l'Estat invertirà aquest any prop
de 2 milions d'euros per recuperar l'antiga zona
d'aiguamolls que ocupava la inacabada
urbanització de la Pletera. D'aquesta manera es
posarà punt i final a un llarg procés jurídic i
administratiu iniciat el 2002 amb la
desclassificació urbanística de l’espai que va
promoure l'Ajuntament amb motiu de la revisió
del Pla general.
>La desurbanització de la Pletera començarà passat
l'estiu i es convertirà, de ben segur, en una de les actuacions més significatives i modèliques que mai s'han fet
al nostre municipi. De fet, es tracta d'un projecte pioner
a tot l'Estat, atès que pretén desurbanitzar un espai
que, tot i el seu elevat interès natural, fa dues dècades
va ser objecte d'un controvertit pla urbanístic.

El director general de Costes, José Fernández, acompanyat del
subdelegat del govern, Francesc Francisco; el delegat del Govern
de la Generalitat, Jordi Martinoy; i l’alcalde, Joan Margall, van
presentar el projecte de recuperació de la Pletera el 30 de gener.

car a la zona milers de tones de runes per eliminar els
aiguamolls naturals que hi havia.
La voluntat municipal es va concretar l'any 2002, coincidint amb la revisió del Pla general. Aquest propòsit va
coincidir en el temps amb l'ampliació, per part de la
Direcció General de Costes, de la franja de protecció
marítimoterrestre, que va incloure aquests terrenys dins
l'espai públic. Tant aquest fet, com la desclassificació
municipal, van ser recorregudes davant la justícia per
part dels propietaris dels terrenys, que defensaven els
seus drets urbanístics. Malgrat tot, tant el TSJC com
l'Audiència Nacional han refermat el procés administratiu i l’actuació de l’Ajuntament, cosa que ara ja ens permet afrontar l'execució de l'obra amb la certesa que s’ha
seguit plenament la legalitat i no s’han vulnerat drets.

Aquest sector, situat a primera línia de mar, entre la
urbanització Els Griells i la llacuna del Fra Ramon, va ser
declarat sòl urbanitzable amb el Pla general de 1983 i
l'any 1986 es va construir l’actual passeig. El projecte
preveia l'edificació de sis illes, però només se'n va completar una, situació que s'ha mantingut fins ara.
Com a conseqüència de l'elevat interès ecològic de la
zona i que la major part de la urbanització no estava
edificada, l'Ajuntament es va plantejar la seva desclassificació amb l'objectiu de retornar l'espai al seu estat
natural. Cal recordar que per fer el passeig es van abo-

Un projecte de recuperació pioner a tot l’Estat
> La redacció del projecte de recuperació ha estat
finançat pel Ministeri de Medi Ambient i ha comptat
amb la participació tècnica de l’Institut d’Ecolia
Aquàtica de la UdG. Com ha reconegut el mateix director general de Costes, es tracta d’un projecte únic a
l’Estat, del qual el Ministeri se sent molt satisfet.
L'actuació pretén recuperar la funcionalitat ecològica
perduda en l'espai mitjançant les següents actuacions:

Amb el desplegament d’aquestes mesures es garantirà
el correcte funcionament de l'ecosistema de la maresma, format per aigües salobres, que reben pulsos puntuals d'inundació durant els temporals de mar, seguits
de llargs períodes de confinament, sense entrades d'aigua, durant els quals el nivell de l'aigua baixa i la salinitat augmenta.
El projecte també inclou la creació d'una xarxa d'itineraris amb plafons informatius, que permetrà la visita de la
zona compatible amb la conservació del seu valor ecològic. La incorporació d’aquest espai al conjunt de
zones recuperades en el marc del projecte Life farà que
una bona part de la nostra façana litoral hagi recuperat
els seus valors naturals propis i es converteixin en un
dels indrets de referència del futur Parc Natural.

- Retirada del material de rebliment aportat i de runa
fins a la recuperació de l'antiga cota del terreny.
- Retirada del passeig i la creació de noves llacunes.
- Retirada de les motes de contenció que impedeixen la
correcta distribució de l'aigua durant les avingudes.
- Recuperació de les espècies vegetals i animals característiques d'aquests ambients.
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Hisenda municipal

Els pressupostos per al 2008 estan
marcats per la contenció i la
racionalització de la despesa

INGRESSOS
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX

L’equip de govern vol preparar l'Ajuntament
per fer front al nou cicle econòmic en què les
hisendes locals es veuran condicionades per la
davallada d’ingressos que provenen de la
construcció
> Els pressupostos per al 2008 són els primers d'una
nova etapa que estarà marcada per tres principis bàsics:
racionalització de la despesa, planificació a mitjà i llarg
termini i adaptació al nou cicle econòmic condicionat
per la davallada d’ingressos de la construcció. El govern
municipal és plenament conscient del context delicat en
què es troba el finançament dels ens locals i és per
aquest motiu que ha optat per aplicar una política molt
rigorosa de contenció i racionalització de la despesa.
Aquesta mesura de prudència i realisme és necessària
per ajustar el que es gasta a la previsió real d'ingressos.
Els pressupostos preveuen una reducció dels ingressos
derivats de la construcció de 500.000 euros —un 33%
menys— respecte al 2007. Pel que fa a l'ICIO, la previsió és que disminueixi un 40%, mentre que les plusvàlues ho faran un 25%, aproximadament.

INVERSIONS 2008

Entre d'altres mesures de contenció adoptades, per al
2008 s'ha congelat la plantilla de personal i s'analitzaran acuradament totes les despeses que s'hagin de fer
per tal de prioritzar-les i adaptar-les al nou context econòmic. Amb tot, es garanteix la prestació dels serveis

DESPESES
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL IX

D E

Despeses de personal
Compra de béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Passius financers
T O T A L . . . . .

6.228.000
525.000
5.318.620
3.006.570
259.020
703.000
1.350.000
17.390.210
6.075.000
5.824.211,25
345.000
980.220
3.317.000
848.779,75
17.390.210

bàsics i tot allò relacionat amb l’atenció a les persones,
partides que en alguns casos, fins i tot, s’han vist incrementades.
Planificació a mitjà i llarg termini
Aquest pressupost s'ha d'emmarcar en un cicle més
ampli. Tant la seva planificació global, com la de la
inversió en obra pública, s'ha fet a mitjà i llarg termini.
Es pretén, així, donar resposta a les necessitats bàsiques
del municipi, sense renunciar al desenvolupament d'un
pla d'inversions que preveu, com a actuacions més destacades, la construcció del pavelló firal polivalent, un
arxiu històric i administratiu i la piscina municipal.

Piscina municipal
250.000
Pavelló firal (projecte)
70.000
C/ Ullà
350.000
C/ Estartit 2a i 3a Fase
1.500.000
Climatització Can Quintana
165.000
Vestidors camp de futbol Torroella 130.000
Arxiu Municipal (projecte)
25.000
Inversions en l'enllumenat públic
204.000
Mobiliari urbà i jocs infantils
20.000
Inversions a la via pública
20.000
Inversions en infraestructura i
equipaments UOM
60.000
Inversions en infraestructures
de la Policia Municipal
25.000
Inversions en l'enllumenat públic
204.000
Elaboració projectes tècnics
65.000
Infraestructura de Cultura,
actes festius i joventut
20.000

A J U N T A M E N T

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i Preus Públics
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació de patrimoni
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
T O T A L . . . . . .

Rehabilitació espais culturals
25.000
Inversions infraestructures de
recollides de residus
27.000
Inversions medi ambient
18.000
Inversions en edificis de
dependències municipals
15.000
Inversions xarxa Wi-fi municipal
10.000
Adquisició d'equipament informàtic
5.000
Inversions en instal.lacions i
centres d'ensenyament
25.000
Inversions en infraestructures
de les zones esportives
20.000
Inversions infraestructures
promocio econòmica
20.000
Infraestructura i equipament platges 25.000
LIFE
213.000
Total pressupostat inversions 3.317.000
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Via pública

Giratori de la plaça Empordà
A finals de gener es va enllestir la
construcció del nou giratori que
regula el trànsit a la cruïlla del
carrer del Roser amb la carretera de
Verges, a l’alçada de la plaça
d’Europa. Aquesta obra té com a
objectiu reordenar el trànsit i millorar la seguretat en aquest punt
estratègic de la xarxa viària, on conflueixen dues vies amb molta càrrega de vehicles. A això cal afegir
l'important trànsit de vianants cap
als centres escolars.

Carretera de Torroella, a l’Estartit
L’empresa pública Gisa ha finalitzat
la millora de la carretera de
Torroella, a l’Estartit, que ha comportat una notable transformació.
Les obres han permès donar-li un
caràcter més urbà i integrat al
nucli. S’han fet noves voreres, s’ha
reasfaltat, s’ha renovat el sanejament i l’enllumenat. Actualment
aquesta via és titularitat de
Carreteres, però properament serà
recepcionat per l’Ajuntament, que
es farà càrrec del manteniment

Menys barreres arquitectòniques
L’Ajuntament continua desplegant
els plans de supressió de barreres
arquitectòniques tant de Torroella
com de l’Estartit. En aquests
moments s’està completant l’adequació de passos adaptats al passeig marítim de l’Estartit i la construcció d’un pas al passeig Vicenç
Bou, de Torroella. Aquest permetrà
superar l’elevat desnivell existent en
un punt que és molt transitat per
vianants que accedeixen cap a la
zona de l’ambulatori.

Medi Ambient

Serveis

Crearem colònies controlades per
evitar la proliferació de gats

Millores en l’enllumenat i el servei
d’aigua a la Bolleria i Sobrestany

> L'Ajuntament crearà colònies controlades de gats a
diferent punts del municipi amb l'objectiu de minimitzar la problemàtica de salubritat que ocasionen en
algun indret, regular la seva proliferació i millorar les
condicions sanitàries dels que es troben abandonats. La
mesura es promou d'acord amb els principis marcats
per la Llei de protecció dels animals, i representa un pas
més en les diferents accions que s’impulsen des de l'any
2004, quan l'Ajuntament va signar un conveni amb
l'Associació Amics Protectors dels Animals de Torroella
de Montgrí-L'Estartit (APDA), amb el propòsit d'iniciar
una campanya d'esterilització.

> L’Ajuntament executarà a mitjà termini dos importants projectes de millora de serveis als nuclis de la
Bolleria i Sobrestany. En concret es renovarà íntegrament la xarxa d’enllumenat públic i es posarà fi a les
deficiències del servei d’abastament d’aigua potable.

Per tirar endavant el projecte, l'Ajuntament vol implicar
l'APDA i els seus voluntaris. Per aquest motiu, la regidora de Medi Ambient, Maria Ferrer, ja ha mantingut una
reunió amb els cuidadors per presentar el programa,
tractar la metodologia de treball i definir el nombre de
les colònies i d'animals que les integren. El pla preveu
senyalitzar les colònies, que estaran ubicades en zones
discretes per evitar nous abandonaments, i incidirà en
l'eliminació de l'alimentació fora d'aquests àmbits.

D’altra banda, a finals d’any es va encarregar el projecte d’abastament d’aigua potable, que preveu la construcció d’un nou pou, un dipòsit i tota la xarxa de distribució. Actualment els dos nuclis s’abasteixen de la
xarxa municipal de Bellcaire, però pateixen molts problemes derivats de la manca de pressió suficient i de
l’antiguitat de les canonades. Aquest projecte, molt
necessari i prioritari per a l’equip de govern, posarà fi a
una mancança llargament reivindicada pels veïns.
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Pel que fa a l’enllumenat, aquest any s’invertiran prop
de 87.000 euros a Sobrestany. L’Ajuntament ja té redactat el projecte, que compta amb una subvenció de la
Generalitat de 50.000 euros. En aquests moments, a
més, s’està redactant el projecte per a la Bolleria, actuació que s’ha inclòs en el PUOSC.
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Acció social

Turisme

Una agent d'acollida ajudarà els
nouvinguts a arrelar-se al municipi

Aconseguim la prestigiosa certificació
«Destinació de Turisme Familiar»

> El nostre Ajuntament compta des del mes de gener
amb el servei d'una agent d'acollida. Aquesta és la primera vegada que es contracta un professional especialitzat amb l'objectiu d'acompanyar els nouvinguts i facilitar-los de manera individualitzada l'itinerari per a la
seva integració a la comunitat. Donarà suport als serveis d'Acció Social i les seves funcions seran: donar
suport en l'organització de les accions del Pla d'acollida
i convivència i treballar en projectes comunitaris amb
l'objectiu d'afavorir la relació entre veïns per millorar la
convivència en espais comuns.

> El director del Patronat de Turisme de Catalunya,
Ignasi Delas, ha comunicat formalment a l’alcalde, Joan
Margall, que el nostre Ajuntament acompleix tots els
requisits necessaris per aconseguir la certificació
Destinació de Turisme Familiar. Properament es farà l’acte formal de lliurament del diploma acreditatiu. Aquesta
distinció s’afegeix a les certificacions de qualitat de què
disposa la platja Gran de l’Estartit des de l’any passat,
amb la qual cosa es continua avançant consolidant el
model d’excel·lència turística en el qual s’està treballant
per tal de convertir el nostre municipi en un destí de primer ordre en el conjunt de la Costa Brava.

Conèixer drets i deures
Per a la regidora d'Acció Social, Dolors Bassa, «la funció
d'aquesta professional és estratègica en l'arrelament
dels nouvinguts perquè l'acollida és la benvinguda més
important que se'ls pot oferir». Des d'aquest servei de
proximitat es pretén donar una resposta adequada a
tots els dubtes que poden sorgir-los, sobretot allò que
suposa arrelar-se a una nova situació en tots els àmbits
de la vida quotidiana: el municipi, la salut, l'habitatge,
la cultura, la participació, el país... Tot plegat ha de facilitar una major convivència i entesa, la resolució de
dubtes i malentesos, l'aproximació entre gent i cultures,
i la seva transformació en ciutadans i ciutadanes amb la
voluntat de gaudir dels mateixos drets i deures.

Canvis en la gestió del cementiri
> L’empresa Mémora es farà càrrec a partir del 3 de
març de la gestió administrativa i del manteniment del
cementiri municipal. Aquesta és una de les condicions
que s’estableixen en el contracte pel qual
l’Ajuntament li concedeix la construcció del futur
tanatori. Mentre aquest equipament no s’enllesteix,
una persona de l’empresa atendrà el públic, cada
dilluns de les 9 a les 14 h, a les oficines municipals de
recaptació. L’Ajuntament, d’altra banda, continuarà
cobrant la taxa anual.

PUOSC 2008-2013

El local polivalent serà l’obra
prioritària per aquest mandat

Títol

> El nostre Ajuntament ha presentat vuit projectes per
a la convocatòria d’ajuts del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC) 2008-2013, l’import global dels
quals puja a 9.115.433,16 euros.
El projecte prioritari per a l’equip de govern és la construcció del polivalent, que per primera vegada s’ha
incorporat als pressupostos municipals. Té un cost de
4.541.915 euros i s’ha demanat una subvenció de
650.000. Està previst que l’obra s’iniciï el 2009.
Una altra actuació novedosa serà la de l’Arxiu
Administratiu Municipal, projecte que consisteix en la
construcció parcial i reforma de Can Mach. L'arxiu
posarà fi a la dispersió del fons administratiu que existeix en l'actualitat pel fet de no disposar d'un equipament en condicions per guardar, classificar i poder consultar tota la documentació.
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Prioritat

Any

Construcció d’un
pavelló polivalent

1

2009

Urbanització carrers
de l’Estartit, 2 i 3 fase

2

2008

1.464.722

300.000

Arxiu Municipal

3

2010

964.927

150.000

Clavegueram, 1a faseAvinguda Roma

4

2009

513.464

100.000

Clavegueram, 2a faseTorroella sud-est

5

2011

201.873

50.000

Millora de l’enllumenat
públic de la Bolleria
6

2009

59.655

40.000

Arranjament urbanització Mas Marquès

7

2011

734.636

50.000

Arranjament carrers
Termes i Tamarius

8

2012

634.238

20.000

TOTAL
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Cost

Subvenció

4.541.915

650.000

9.115.433 1.360.000
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Aromes de la Mediterrània

III Cicle de Mar Art

Properes activitats

El 8 de març, a les 19 h,
inaugurarem, a l'espai 1 de Can
Quintana, l’exposició «Les Aromes
de la Mediterrània», una mostra
que pretén donar a conèixer
algunes de les plantes aromàtiques
més populars que creixen en els
països de la Mediterrània. Hem triat
15 plantes, que utilitzem a través
de la cuina, de la cosmètica o de la
medicina. Plantes que creixen en els
nostres jardins o camps i que
aporten a l'aire l'aroma essencial del
nostre paisatge.

El 16 de febrer vam inaugurar la
darrera edició del cicle Mar Art,
una proposta on els artistes, més o
menys coneguts, han tingut un
lloc on poder exposar obres que
d'una manera o altra estan vinculades amb la Mediterrània. Ha
encetat el cicle l'artista empordanès Kiku Auquer amb l'exposició
«Més enllà de la Mediterrània»,
que es podrà veure fins al 14 d’abril. S’han programat 4 exposicions més fins a finals d'any:

Diumenge, 16 de març
«Descobreix l'art medieval del Baix Ter»
Des de Can Quintana hem organitzat
una sortida per conèixer una mica més
el Baix Ter, unes terres que ens són molt
pròximes, però potser no són prou
conegudes per molta gent. En aquesta
ocasió farem una sortida de la mà de
l'historiador empordanès Joan Badia,
que ens acompanyarà per diferents
conjunts històrics: Sant Julià de Boada,
Fontclara i Palau-sator.

L’exposició té una clara vocació
pedagògica i mostra, a través de
fotografies, textos i projeccions els
diferents mètodes d'extracció de les
essències aromàtiques i els usos d'aquests olis en les diferents indústries que necessiten l'aroma com a
matèria per a la seva producció.

«Toro, luz, mar» d’Elke Daemmrich
(19/4-16/6).
«Screen body's / Colors i cossos del
Mediterrani» de Joan Comalat
(21/6-18/8)
«MIRATGE: mosaic fotogàfic del s.
XXI» d’Anna Bahí (23/8-27/10)
«Onades» exposició col·lectiva
31/10 - 12/1/09)

Dissabte, 29 de març a les 19 h
«Aromes musicals de la Mediterrània»
amb Mar Serinyà (veu) i Iñaki Ochoa
(guitarra). A partir de la visita a l'exposició, la solista torroellenca Mar Serinyà
s'ha inspirat per oferir-nos un audició
que gràcies a la música ens omplirà els
nostres sentits d'aromes. Una gran
oportunitat per deixar-nos acompanyar
per unes melodies que ens faran viatjar.

Retorn de la pujada dels impostos del 2005
L’Ajuntament bonificarà aquest any la pujada de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa d’escombraries que per error es va cobrar l’any 2005, durant l’anterior mandat. Aquest fet es va produir per un error en la publicació reglamentària de les ordenances municipals, que es van publicar
al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 5 de gener de 2005, quan s’hauria d’haver fet abans d’acabar l’any 2004. La legislació vigent és molt clara en aquesta matèria i preveu que els increments
aprovats no es puguin aplicar si la tramitació i publicació no es fa abans d’acabar l’any anterior a la
seva entrada en vigor.
Per tal d’evitar greuges comparatius entre els veïns i atenent al principi d’equitat, el nou equip de
govern ha decidit actuar d’ofici. Per aquest motiu, amb independència de les sol·licituds particulars
que ja s’han presentat per reclamar el retorn de l’increment, l’Ajuntament procedirà a bonificar el
diferencial de la quota aplicable en els rebuts del 2008. La bonificació quedarà clarament detallada
per a informació de tots els contribuents.
Davant d’una situació d’aquest tipus, des de l’equip de govern hem considerat un acte de justícia
fer el retorn de forma generalitzada per evitar que aquest es fes efectiu només a aquelles persones
o empreses que disposen d’aquesta informació.
La reparació d’aquest error de l’anterior equip de govern comportarà la bonificació global de prop
de 525.000 euros.
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

El ple municipal va aprovar el 7 de febrer una moció
institucional motivada per la recent proposta de
l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de reduir el cabal
del riu Ter fins a una desena part del cabal ecològic
mínim (0,3 m3/seg). El nostre Ajuntament considera
que és del tot inassumible i denuncia que la regulació
del cabal del Ter a través dels embassaments i de la
derivació constant d'aigua cap a Barcelona, fa que es
trobi molt sovint en unes condicions ecològiques precàries. Aquest fet, a més de causar un fort impacte
ambiental, econòmic i paisatgístic, provoca el deteriorament dels aqüífers del Baix Ter i moltes alteracions a
l'ecosistema —pèrdua de biodiversitat, afavoriment
d'espècies invasores, desaparició dels boscos de ribera
o regressió d'espècies. Els acords adoptats en aquesta
moció són els següents:
• Demanar al Govern de la Generalitat que faci un reconeixement institucional a la contribució i paper fonamental que ha
fet el riu Ter, a través de la seva aportació d'aigua a les comarques barcelonines i gran part de Catalunya, al desenvolupament social i econòmic del país, i que expliciti el compromís
amb el restabliment urgent del cabal ecològic del riu Ter.
• Demanar al Govern que la interconnexió prevista de la conca
del Ter amb la de la Tordera tingui caràcter provisional fins a la
construcció de la nova dessaladora prevista.
• Sol·licitar a l'ACA i al Departament de Medi Ambient que els
nous cabals aportats per les noves dessaladores serveixin per a
retornar una quantitat equivalent de cabal al Ter, com a primer
pas d'un procés que garanteixi un cabal ecològic continu.
• Demanar a l'ACA i al Departament de Medi Ambient que
reconsideri els cabals previstos per al proper trimestre, tant per
garantir el rec agrícola com per evitar la mort biològica del riu.
• Demanar al Govern que es facin públiques les balances hídriques anuals de la conca del Ter, així com una facilitació de la
informació actualitzada públicament sobre els cabals instantanis que circulen en diferents trams del riu Ter, la seva qualitat
ecològica i els volums derivats cap a altres conques catalanes.
• Demanar a aquestes institucions una calendarització concreta del compromís expressat per les diverses autoritats respecte
al retorn dels cabals al Ter, tant pel que fa a la quantitat d'aigua que ha de retornar a la seva conca, com pel que fa a temporalització d'aquestes mesures.
•Demanar el compliment de l'acord de la Comissió de
Desembassament del dia 8 de gener de 2008, on l'ACA es va
comprometre que en el cas que s'hagin de fer restriccions,
aquestes es realitzin arreu del territori que es nodreix d'aigua
del riu Ter, sigui en municipis de la mateixa conca del Ter o
sigui en pobles i ciutats d'altres conques receptores.

EXPOSICIÓ
«Mots amb arrels. Els noms
de lloc ens parlen»
Consell Municipal de l'Estartit
del 15 al 30 de març
Horari: de dimarts a dissabte de
10 a 14 h i de 17 a 21 i els
diumenges de 10 a 14 h

Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí
Recaptació municipal
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Serveis Socials
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
Promoció Econòmica i Comerç

fax
fax
fax
fax

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972
972

88
81
02
25
25
19
17
73
74
07
73
74
81
73
96
00
06
00
88
51

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
12
01
43
29
78
08
20
81

Urgències i Sanitat
Policia Local
Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
902 07 79 72
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112

Equipaments docents
Escola bressol Mar i Cel
Escola Portitxol
Col·legi Guillem de Montgrí
IES Montgrí
Escola de Música
Escola d'Adults
Llar d’infants Petit Montgrí

972
972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75
75

19
14
72
92
00
51
92

17
47
72
42
87
44
72

972
972
972
972
fax 972

75
75
75
75
75

02
99
78
51
51

17
19
53
80
82

Equipaments culturals
Biblioteca de l'Estartit
Biblioteca de Torroella
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
75
75
75
76
72
75
75
75

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

Moció institucional per al compromís amb el
restabliment urgent del cabal ecològic del Ter
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