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La veritat, un dret del ciutadà
L'equip de govern del nostre
Ajuntament (UPM-ERC i LEI) edita
aquest IM especial amb l'objectiu
de contestar les afirmacions falses i
demagògiques que es recullen en el
butlletí que el grup municipal de
CiU va distribuir durant els dies previs a la Festa Major. Des del respecte que ens mereix l'exercici lliure de
la llibertat d'expressió i la crítica lícita que permet el joc democràtic, no
podem tolerar l'engany que representa el contingut publicat.

Especial informatiu balanç de govern

Octubre
de 2008

Pensem que és una acció de responsabilitat sortir-ne al pas,
per tal de donar compliment al dret que té el ciutadà a disposar d’una informació veraç i contrastada. No podem acceptar
informacions tendencioses, demagògiques, basades en la
mentida i en l'ànim de generar, com a única finalitat, un estat
d'opinió contrari al govern. Tothom és lliure de defensar projectes polítics diferents, però res no justifica falsejar la realitat.
De tot el que fem, us en donem informació detallada a través
de l’IM, la web o Ràdio Montgrí. No és la nostra intenció anar
contestant cadascun dels butlletins de l'oposició, però atesa la
gravetat de la major part d'afirmacions que s'hi fan en el
darrer, ens veiem obligats a fer tot un seguit d'aclariments.

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Via pública

El gener començarem les obres per remodelar els carrers Ullà i del Teatre. A la dreta, el carrer de l’Escala, un dels carrers de l’Estartit
inclosos en la 1a de les 3 fases de millora projectades, els treballs de la qual van començar el 29 de setembre.

Millorarem els nuclis antics de Torroella i l’Estartit
> En l'àmbit urbanístic una de les nostres prioritats és la de continuar desenvolupant la reforma dels nuclis antics,
per millorar-ne l’aspecte i potenciar-los com a element de dinamització econòmica. En el cas de Torroella, tenim la
sort de disposar d'un nucli d'un alt valor patrimonial, que també acull una oferta comercial molt variada i de reconeguda qualitat. Pel que fa a l’Estartit, la millora de la via pública en general és estratègica en la política de qualitat
turística que volem donar. El 29 de setembre van començar les obres de millora de la 1a fase dels carrers de l'Estartit,
una actuació pressupostada en 859.534 euros, que compta amb una subvenció de 300.000 euros de la Generalitat
a través del PUOSC. D’altra banda, el mes de gener iniciarem la reforma dels carrers Ullà i del Teatre, a Torroella. Pel
que fa al carrer del Roser, hem executat el giratori i reordenat els aparcaments.
Equipaments

Equipaments

Volem una piscina coberta viable i
adaptada a les nostres necessitats

A finals d’any començaran les obres
del nou tanatori municipal
> El projecte constructiu del tanatori es va aprovar i
adjudicar per unanimitat durant l'anterior mandat. Hi ha
consens, doncs, pel que fa a la seva necessitat i realització. El mes de juliol de 2007 vam signar el contracte
amb l'empresa Mémora, concessionària del servei. Amb
tot, les obres no han pogut començar perquè l'anterior
equip de govern no va tancar la compra d’uns terrenys
particulars i per desajustaments topogràfics i contradiccions urbanístiques en els plànols del projecte. Això ens
ha obligat a fer una nova modificació del POUM, que en
breu aprovarà la Comissió d'Urbanisme de Girona. Les
obres començaran abans de finals d'any.
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D E

> Estem replantejant el projecte aprovat per CiU ja que
el considerem desproporcionat per a les nostres necessitats i és inviable econòmicament. El seu pressupost se
situava al voltant dels 5 milions d'euros, als quals cal afegir les despeses que comportaria en concepte de manteniment de tot el complex. A aquesta consideració hi arribem després de les nombroses visites i consultes a ajuntaments i tècnics que gestionen instal·lacions d'aquest
tipus. Nosaltres plantegem una piscina més adaptada a
la nostra realitat, que sigui descoberta a l'estiu i no descartem el seu canvi d'emplaçament respecte el proposat
a la zona d'equipaments dels Jardins Santa Clara.
Aquífer del Baix Ter

Promovem la creació de la comunitat
d’usuaris d’aigua del Baix Ter
> Conscients de la problemàtica que envolta la gestió de
l’aigua, hem promogut la consitució d’un ens que apleguarà els prop de 40 municipis que s’abasteixen de l’aqüífer del Baix Ter. La resposta està essent molt positiva i
ja hem rebut les primeres adhesions. El nou ens servirà
per millorar-.ne els usos i fomentar bones pràctiques.
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Seguretat ciutadana

Equipaments

Incrementem la seguretat ciutadana

Millorem els equipaments esportius

> A finals de 2007 i primers de 2008 la nostra comarca
va patir un increment notable del nombre de robatoris.
La sensació d’inseguretat ciutadana al conjunt de
Catalunya va ser un tema de debat públic i des de totes
les administracions es van fer esforços per posar fre a
aquesta onada. El nostre Ajuntament no va ser menys i
va prendre tot un seguit de mesures que han comportat
una disminució pràcticament total de furts, robatoris i
actes vandàlics. El juliol i agost, per exemple, no vam
registrar cap incidència d'aquest tipus en comerços.

> Aquest estiu hem realitzat la reforma integral dels vestidors del camp de futbol de Torroella. D’altra banda,
l’estiu passat vam arranjar els del camp de l’Estartit, on
recentment han començat els treballs per posar-hi gespa
artificial i renovar l’enllumenat. La Generalitat té una
línia de subvencions per finançar la col·locació de gespa
artificial, a la qual ens hem acollit. Esperem rebre el
màxim de finançament atès, a més, que en aquest camp
juga l’equip de la Superlliga estatal femenina.
Urbanisme

Entre les mesures adoptades podem destacar que hem
incrementat la partida destinada a seguretat ciutadana,
hem posat en servei una patrulla més a la nit i durant tot
l'estiu hem tingut una parella de Mossos que han patrullat pel municipi. Així mateix hem fet xerrades informatives i hem activat un servei d'alerta mitjançant SMS al
qual es poden subscriure els comerços, que ens permet
avisar immediatament en cas de detectar algun incident.
Acció social

Fomentem la convivència
La urbanització del polígon industrial
entra en la recta final

> Aquest mandat hem afrontat i resolt satisfactòriament un problema que veníem arrossegant des de feia
anys amb relació als centres de culte. Aquests temes
són complexos d'abordar però podem dir amb satisfacció que en menys d'un any hem aconseguit l’acord que
els centres es traslladin al polígon industrial, on s'adequaran espais en bones condicions i mesures de seguretat per al seus usuaris.

> La urbanització del polígon industrial era una obra
molt necessària per ordenar i dotar de tots els serveis
aquest sector. Des d’un punt de vista estratègic era
imprescindible posar-lo al dia per millorar les condicions
de les empreses ja establertes i promoure l’establiment
de noves activitats. Es tracta d’una obra molt complexa
i d’un gran volum d’inversió. Per això hem fiscalitzat al
màxim els treballs amb l’objectiu de contenir la despesa i reduir el extres que poguessin anar sorgint. El nostre objectiu era mantenir els costos ajustats a la previsió
i evitar que els propietaris haguessin de pagar més del
que inicialment estava previst. El projecte ja ha entrat
en la recta final i ben aviat s’acabaran les obres.

El treball coordinat des d‘Acció Social, en el qual hi han
participat d’altres àrees, i la feina feta en el si del
Consell Municipal de Convivència han permès trobar
una solució de consens per a totes les parts. En el ple
de setembre es va aprovar la modificació de planejament que permetrà que una part del polígon industrial
pugui acollir els centres de culte.
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Administració local

Imatge de les dues reunions de treball mantingudes amb la direcció general d’Administració local. A l’esquerra, a Barcelona ( 8-11-07) i
a la dreta, a l’Estartit (14-3-08).

Avancem cap a la creació de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit
> En aquests moments la creació de l'Entitat Municipal Descentralitzada es troba en una fase molt avançada. Hem
avançat en el consens polític que hi ha hagut fins ara i hem enllestit el període per avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de la seva posada en marxa. Tots els informes externs que hem encarregat han estat favorables i hem mantingut dues reunions de treball amb la direcció general d'Administració local —a Barcelona i a l'Estartit, respectivament—, a la qual també ha participat l'oposició, per contrastar els estudis jurídics i econòmics que haurem de presentar a la sol·licitud de creació de l'EMD. La valoració personal del mateix director general d'Administració local,
Carles Bassaganya, no va poder ser més clara quan va considerar el nostre procés com exemplar i va deixar entreveure que no hi ha d'haver problemes per a la seva aprovació.
Habitatge

Residus

Fomentem l’habitatge social
> Hem modificat el projecte de reordenació de
la façana sud de Torroella per facilitar-ne
l’execució i augmentar el número d’habitatges a
preus assequibles

Millorem l’ús de la deixalleria
> A finals de 2007 vam portar a terme una seguit d'actuacions encaminades a incrementar la valorització dels residus
que s'aporten a la deixalleria i a millorar-ne el funcionament.
Vam aprovar una nova ordenança que regularà l'ús i la gestió del servei. La seva necessitat venia donada pel creixent
nombre d'usuaris i de residus aportat, cosa s que feia que
en molts casos quedés desbordada. La nova ordenança
estableix un millor control d'accés per tal de garantir un
correcte ús per part de tots els usuaris, eradicar els abocaments massius que, preferentment, empreses o indústries
realitzaven sense prou rigorositat, i establir uns límits per a
les que vulguin utilitzar el servei.

A J U N T A M E N T
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> En el ple del mes d'agost vam aprovar la modificació
puntual del Pla general d’ordenació urbana (POUM) a la
zona de la façana sud de Torroella per tal de desenvolupar-hi parcialment el que es coneix com una àrea residencial estratègica (ARE), que són zones de creixement
on la meitat del nou habitatge és protegit.
Recordem que durant la passada legislatura aquesta
zona ja va patir una modificació de planejament que va
fer que s'augmentés el coeficient d'edificació, es perdés
zona verda i es deixessin de construir una vintena d'habitatges protegits en benefici dels de a preu lliure. Ara
hem volgut rectificar aquell error i fer que part del desenvolupament residencial sigui habitatge protegit.
Així doncs, la previsió és que es construeixin prop de
noranta habitatges públics en aquella zona. La modificació, a més, pretén fer més àgil i racional el desenvolupament de la urbanització, on es construirà el nou pavelló polivalent.
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Serveis tècnics

Turisme

Reestructurem i modernitzem
l’àrea d’Urbanisme
> La planificació urbanística és una eina estratègica per
determinar el futur del nostre municipi, per la seva incidència en la via pública i la bona imatge de carrers, places, zones verdes, etc. Per això hem destinat molts
esforços des de primers
de mandat per aplicar
una
reestructuració
dels serveis tècnics i
poder-los adaptar i
dimensionar al volum i
la complexitat de les
tasques que aquests
gestionen. La nostra
intenció, a més, és la de
poder oferir una bona
atenció al públic. Hem
d’entendre
aquesta
àrea com a fonamental
i pensem que calia
donar-li un salt qualitatiu.

Ens consolidem com a destí turístic
familiar, esportiu i cultural de qualitat

Entre d'altres mesures hem contractat un nou arquitecte i un nou assessor jurídic de reconeguda vàlua professional, que ens ofereixen garanties suficients per afrontar el salt qualitatiu que hem de fer en aquesta matèria.

> El nostre municipi ha obtingut aquest any la certificació
de Destinació de Turisme Familiar, un segell que atorga la
Generalitat per reconèixer zones turístiques amb una oferta d'allotjament, oci i restauració adaptada a les necessitats
de les famílies amb nens. Per obtenir aquest segell cal passar un procés d'auditoria molt estricte. Aquest distintiu s’afegeix a l’obtenció, un any més, de la Bandera Blava, i les
diferents certificacions de qualitat que hem obtingut amb
relació a la gestió i serveis de la platja. Continuem treballant
en aquesta línia per situar Torroella i l’Estartit en un referent
d’excel·lència turística en tots els àmbits —cultural, esportiu, oci, lleure, gastronòmic— i donem ple suport a la
important activitat que representa el sector de la immersió.

Via pública

Disciplina urbanística

Executarem la reforma d’Els Griells

Noves ordenaces sobre la construcció

> S’està enllestint la fase de comunicació prèvia
del projecte als propietaris i estem compromesos
amb la millora de la urbanització.

> Volem fer compatible el desenvolupament de
les obres amb el descans i la bona imatge d’un
municipi turístic com el nostre.

> Els Griells va ser la primera gran urbanització que es
va construir al nostre municipi. Des de fa anys, però,
presenta importants deficiències pel que fa a serveis i
manteniment de la via pública. L'anterior equip de
govern va aprovar el projecte d’urbanització que ha de
posar fi a les incomoditats que pateixen els veïns i visitants. Ens trobem davant d'una obra de gran complexitat pel seu abast i pressupost (3 milions d'euros), cosa
que fa molt lenta la seva execució. Hem tenir en compte que totes les passes que fa l'ajuntament s'han de
comunicar formalment als propietaris, la majoria dels
quals resideixen a l’estranger. Continuem amb els tràmits que permetran aprovar el projecte de manera definitiva el mes novembre. Posteriorment entrarem en la
fase de comunicació de les contribucions especials que
precedirà la licitació i contractació de l'obra. Per tot això,
és absolutament fals que haguem aturat el projecte.

> Hem posat al dia diverses ordenances reguladores de
la construcció,per evitar la discrecionalitat i subjectivitat
que es produïa en determinats casos. Es tracta de
garantir la compatibilitat entre l'activitat productiva del
sector i el dret que té la ciutadania a gaudir de la via
pública i del descans, per guanyar en qualitat de vida.
Hem de tenir en compte, a més, el component turístic
que té el nostre municipi. Aquest propòsit s'ha concretat en la revisió de l’ordenança que regula el desenvolupament d'obres al sector de la construcció durant el
període estival i l’elaboració del reglament per a la concessió de llicències d'instal·lació de grues.
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També hem revisat l'ordenança d'ocupació de la via
pública. Atribuir a aquesta nova regulació la davallada
en el sector de la construcció quan estem patint una
crisi generalitzada no té cap mena de fonament.
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Pressupostos 2008

Hisenda local

Aprovem uns pressupostos realistes i
de contenció de la despesa

Contenim els impostos municipals
> Volem contenir la pressió fiscal i per això hem aplicat
uns increments moderats dels principals impostos, que
per al 2008 s’han situat, de mitjana, entre el 4 i el 5 per
cent, seguint l'evolució de l'IPC. Volem relaxar els
impostos i incidir en l'estalvi de la despesa municipal, a
partir d'exercir un màxim control. Tot plegat, sense que
els serveis prestats se'n ressentin. Aquest és el nostre
plantejament per als propers exercicis. En cap cas intentarem compensar la reducció dels ingressos de la construcció (ICIO i IBI) amb un increment dels impostos.

> Els pressupostos municipals per al 2008 estan marcats per tres principis bàsics: racionalització de la despesa, planificació a mig i llarg termini i adaptació al nou
cicle econòmic condicionat per la davallada dels ingressos de l'activitat vinculada a la construcció.
Som conscients de la situació general en què ens trobem, i hem de ser extremadament realistes de no gastar ni pressupostar més del que recaptarem.
Hi ha hagut partides que s’han retallat, però d'altres
que fins i tot s'han incrementat, sobretot les de caire
social. El capítol d'inversions ascendeix a 3.317.000
euros i durant aquest mandat preveiem construir
infraestructures imprescindibles per al municipi com,
per exemple, el pavelló polivalent.
Més subvencions
Per millorar els recursos econòmics municipals estem
portant a terme un treball molt intens en la recerca de
subvencions i ingressos externs. Disposem d’un tècnic
municipal dedicat en bona part a aquesta tasca, la qual
cosa ens està donant molt bons resultats.
D’altra banda, hem estat un dels ajuntaments de les
comarques gironines que més diners rebrà en el marc
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), per
al proper quinquenni. En total rebrem 1.320.000
euros, que ens permetran finançar 10 obres.

Hisenda local

Retornem els impostos cobrats
indegudament per l’anterior govern
> L'ajuntament ha bonificat aquest any la pujada de l'IBI
i de la taxa d'escombraries que per error es va cobrar
l'any 2005, durant l'anterior mandat. Això es va produir
perquè les ordenances municipals es van publicar al
Butlletí Oficial de la Província el 5 de gener de 2005,
quan s'hauria d'haver fet abans d'acabar el 2004. La
legislació vigent preveu que els increments 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 evitar
greuges comparatius i ser equitatius, el nou equip de
govern va tornar els imports a tothom, amb independència de les sol·licituds particulars presentades.
Serveis

Hisenda local

Apliquem la moderació en les
retribucions dels regidors
>La partida destinada a les retribucions dels regidors
s'ha incrementat perquè aquest mandat el plenari ha
passat de 13 a 17 regidors, ja que hem superat els
10.000 habitants—. A més, l'equip de govern ha passat de 7 a 11 membres. Amb tot, les assignacions a
nivell personal, tant de l'alcalde, com dels membres de
l'equip de govern, com de l'oposició s'han mantingut i
en alguns casos, fins i tot, és inferior. En aquesta matèria també hem aplicat criteris de contenció de la despesa i les retribucions estan molt per sota de les recomanacions de les associacions de municipis i de molts
ajuntaments de dimensions similars o inferiors al nostre. Els sous dels regidors són públics i es poden consultar a través de la web municipal o bé els podem
demanar directament a l'ajuntament.
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Millores a la Bolleria i Sobrestany
> A mitjan setembre van començar els treballs de millora
de l’enllumenat públic de Sobrestany, una obra molt necessària ja que l’actual xarxa era deficient i no complia l’actual
normativa de seguretat. En total invertirem 86.000 euros.
D’altra banda, ja disposem del projecte per fer la mateixa
millora a la Bolleria, En aquests dos nuclis, a més, portarem
a terme la construcció d’una nova xarxa d’abastament d’aigua potable. El projecte preveu fer dos nous pous, un dipòsit, una estació de bombeixg i la corresponent conducció
fins als dos nuclis.
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Servei municipal de neteja

Museu de la Mediterrània

Afrontem amb èxit la vaga
d’escombraries
> Entre el 21 i 29 de juny el nostre municipi va patir una
vaga dels treballadors de l'empresa concessionària del
servei d'escombraries. Ha estat un dels episodis més complicats al qual hem hagut de fer front, però el balanç qual
fem de la gestió de la crisi és positiu, malgrat els incovenients que comporta una situació com aquesta.
Des d’un primer moment ens vam mostrar ferms exigint
el compliment dels serveis mínims i els drets dels ciutadans. Així les coses, les mesures que vam posar en
marxa van minitzar-ne els efectes i la nostra fermesa va
accelerar l'acord entre empresa i treballadors.

El Museu de la Mediterrània com a
dinamitzador cultural i econòmic

Cal recordar que no era una vaga contra l'Ajuntament,
sinó una vaga dels treballadors contra la seva empresa.
Això, no obstant, ens afectava directament perquè es
deixava de prestar un servei bàsic. No és cert que l'empresa no estigués al corrent de pagament i cal deixar
clar que l'aturada es va fer al nostre municipi com es
podria haver fet a qualsevol altre perquè la qüestió de
fons era la negociació del conveni col·lectiu a les
comarques gironines.

> Volem que Can Quintana sigui un equipament de
referència en l'àmbit expositiu de les comarques gironines i per això l'estem dotant de les eines necessàries. Per
millorar-ne l’autonomia i capacitat de gestió hem aprovat la seva constitució en organisme autònom. Era
necessari fer un pas com aquest ja que pràcticament era
l'únic museu d'embergadura que orgànicament encara
depenia de l'Ajuntament per al funcionament del dia a
dia, amb totes les dificultats que això comporta des del
punt de vista d'agilitat i presa de decisions atesa la
carregosa burocràcia dels ajuntaments.

La vaga es va tancar amb una compensació per a l’ajuntament de 100.000 euros i l'empresa també va acceptar pagar les despeses del dispositiu desplegat.

Amb tot, la vinculació i el compromís de l'Ajuntament
és el mateix. D'altra banda, hem incrementat de forma
destacada els ingressos provinents de subvencions, cosa
que permet que sigui un equipament pràcticament
autosuficient.

Equipaments

L’any 2007 unes 40.000 persones van visitar el museu,
xifra que permet il·lustrar la dimensió que ja té i l’oportunitat que això representa per al conjunt del municipi.
Via pública

Zona blava de pagament
La decisió sobre el pagament de la zona blava durant tot
l'any la va prendre l'anterior govern l'any 2006, però va
demanar a l'empresa adjudicatària que no apliqués la
mesura fins passades les eleccions municipals. L'actual
govern no ha fet més que donar compliment a un contracte que ja estava signat, la rescissió del qual ens
hagués comportat una important despesa per a les
arques municipals. Per compensar l'efecte que pot tenir
aquesta mesura entre els veïns hem repartit unes targes
amb 1 hora diària d'estacionament gratuït a la qual hi
tenen dret els residents a les zones afectades que estiguin al corrent de pagament de l'impost de vehicles.

El polivalent serà una realitat el 2010
> Aquest mes hem iniciat el procés de consulta a entitats i
persones representatives de diferents sectors per tal d’incorporar les seves aportacions al projecte constructiu del nou
pavelló polivalent. D’acord amb el calendari que hem definit, entre gener i febrer s’aprovarà el projecte. El termini de
construcció serà d’uns 18 mesos, amb la qual cosa el nou
equipament, que es construirà al costat del carrer del riu Ter,
podria ser una realitat a finals de 2010.
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MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

IM NÚM. 134 · OCTUBRE 2008

III JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE LA POMA
Del 3 al 26 d’octubre

Millorem el servei de transport públic
Conveni del taxi

A partir d’ara, els taxistes d'aquests 29 municipis podran recollir viatgers i iniciar el transport a qualsevol terme municipal.
D’aquesta manera s'optimitzen els recursos i es millora l'oferta
disponible les 24 hores del dia. Actualment, a determinades
hores era difícil trobar un taxi i molt sovint els temps d’espera
eren força llargs.

Reforcem la connexió amb Girona
Des del 22 de setembre el nostre municipi compta amb dues
noves expedicions els dies feiners a la línia l’Estartit-TorroellaGirona, gestionada per l’empresa Ampsa, que enllacen de
manera directa els tres nuclis, sense aturar-se a la resta de
poblacions, fet que suposa un estalvi de temps de 20 minuts
repecte l'actual servei. L’objectiu és millorar la velocitat del
transport públic i afavorir els moviments dels usuaris, especialment en hores punta. Des d'ara, doncs, podem anar en transport públic des de Torroella a Girona en 45 minuts. Els horaris
dels nous serveis són:
ANADA
L’ESTARTIT TORROELLA GIRONA (Correus) GIRONA (Estació)
7
7.10
7.45
7.50
8
8.10
8.45
8.50

TORNADA
GIRONA (Estació) GIRONA (Correus) TORROELLA L’ESTARTIT
15.15
15.20
15.55
16.05
18.15
18.20
18.55
19.05

Aquests nous serveis, a banda de reduir el temps, permeten
que una persona del nostre municipi pugui enllestir qualsevol
gestió en un matí o en una tarda. Així mateix, si alguna persona treballa en horari intensiu pot utilitzar el transport públic
com a mitjà alternatiu.
Com a millora, a més, es crearan dos títols de transport multiviatge (T-10/30 i T30/30), que suposaran un important estalvi
per als usuaris. Aquestes sortides directes s’afegeixen a les 6
expedicions per sentit ja existents en aquesta línia, que actualment enllaça l’Estartit i Girona amb 12 parades al llarg del
recorregut.

Restaurants participants:

Dalfó, Mont-pla, La Gaviota, Jocs,
Santa Anna (l’Estartit)
Portal del Mar, Palau lo Mirador,
Picasso, El Molí del Mig (Torroella)

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

99
02
78
51
51

19
17
53
80
82

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

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

75
75
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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

El nostre ajuntament s'ha adherit al conveni promogut per la
Generalitat per unificar i coordinar el servei de taxi de 29
poblacions del Baix Empordà. Fins ara, la prestació dels servei
es duia a terme de manera aïllada a cada municipi. Així, els
titulars de les llicències de taxi d'una determinada població
només podien recollir viatgers dins el seu terme municipal.

