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TELÈFONS D’URGÈNCIA
Guàrdia Municipal
Emergències locals

972 126 600

Mossos d’Esquadra (Policia)
Bombers
Servei Emergències Mèdiques
Salvament Marítim

112
902 202 202

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament
Consultori mèdic
CAP Llançà
Hospital de Figueres
Farmàcia
Serveis socials
Biblioteca
Escoles
Parròquia
Confraria Pescadors
Club Nàutic
Ports Generalitat
Agrupació de Jutjats

972 387 025
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972

388
122
501
387
120
387
126
126
387
387
387
121

100
010
400
065
048
538
432
069
405
000
535
146

Monestir Sant Pere Rodes
Parc Natural Cap Creus
Taxi
Sarfa
Renfe
Fecsa-endesa
Fecsa-endesa avaries
Sorea companyia aigua
Sorea avaries
Consell Comarcal
Diputació de Girona
Informació Generalitat

972
972
607
902
902
900
900
972
902
972
972

387
193
440
302
240
847
770
381
250
503
185
012

559
191
304
025
202
384
077
211
370
088
000

Horari d’atenció al ciutadà
De dilluns a divendres de les 10 h a les 14 h i els
dijous de 17 h a 19 h. Dissabtes de 10 h a 12.30 h.

Serveis tècnics: dimarts i dijous de 10 h a 13 h,
prèvia cita al telèfon 972 387 025.

Servei de recaptació: dimarts de 10 h a 14 h i
dijous de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h.

Serveis socials: el dimarts de la 2a setmana de cada
mes, prèvia cita al telèfon 972 387 025.

Nou telèfon de l’Oficina de Turisme
972 387 122
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Presentació
Benvolguts i benvolgudes,
S’acaba l’any 2010, un any difícil en molts aspectes.
Malgrat tot, aquest any també ha tingut coses positives,
com per exemple el règim de pluges, que ha fet que al llarg
de tot l’any hagin plogut més de 700 mm quan el 2009 ens
vàrem quedar amb 324 mm. Aquest fet ens ha permès
gaudir d’una aigua abundant i de molta qualitat.
Però deixant l’anècdota, centrem-nos en la crisi, que fa que
moltes persones, tant treballadors, com comerciants o
industrials passin situacions difícils.
Des de l’Ajuntament s’han pres, dins les nostres possibilitats, un seguit de mesures, per tal
de pal·liar els efectes nocius d’aquesta situació.
En primer lloc, reduint la despesa corrent del consistori en allò que no és indispensable i
aconseguint disposar d’un pressupost equilibrat pensant en la ciutadania. Així, gràcies a
aquesta acció, hem “congelat” tots els impostos que depenen de l’Ajuntament per al 2011,
i hem habilitat una subvenció per al curs 2010-2011 de 50 € per la compra de llibres per als
alumnes de l’ensenyament obligatori, fet que repercutirà directament en les economies
domèstiques.
En segon lloc, des de l’Ajuntament, hem optat el 2010 a un Pla d’Ocupació. Actualment, fem
gestions amb el sector de la construcció per tal de poder posar d’acord l’oferta amb la
demanda i aconseguir que les empreses que necessiten mà d’obra donin oportunitat als
nostres aturats.
Malgrat les dificultats el poble no s’atura, en aquest BUTLLETÍ trobareu diferents actuacions
realitzades durant aquest darrer període del 2010, però també algunes de les que hi ha
programades per al 2011, i que entre totes faran que el nostre poble continuï sent un referent
de qualitat de vida, de seguretat personal i col·lectiva, en definitiva, de benestar.
No cal dir que continuem i continuarem donant suport a totes les entitats del nostre poble,
per tal que elles també puguin contribuir en l’objectiu comú de fer anar endavant el poble. És
d’agrair i, a més, és indispensable l’esforç de tots i cadascun de nosaltres.
Vull tenir un record entranyable cap als veïns que ens han deixat i les seves famílies, alhora
que vull donar una afectuosa benvinguda als arribats al món aquest 2010, i també als seus
pares. Sense oblidar les persones que pateixen malalties a qui ofereixo el meu suport i
encoratjo a continuar la seva lluita personal.
I com que la vida no s’atura i tenim l’obligació de mirar endavant, posem la vista al 2011
esperant noves il·lusions i esperances.
Passeu, doncs, unes bones festes de Nadal, i que en el nou any que tenim a les portes
comencem a rebre la llum amb una intensitat renovada.
Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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Pla especial d’ordenació de l’àmbit portuari

El pla especial té per objecte el desenvolupament de la zona portuària del Port de la Selva dins de l’àmbit
delimitat en l’acta de transferències de competències en matèria portuària de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya.
El pla servirà per establir la zonificació i regulació dels usos pesquer i l’esportiu al Port de la Selva.
Recollirà les obres necessàries per la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit del port, així com
la implantació de mesures ambientals.
També servirà per potenciar la integració port-ciutat, garantint el correcte funcionament dels serveis
portuaris. S’estudiarà la connexió per a vianants del circuit marítim des del Moll d’en Balleu fins al Moll
Gros.
Igualment estudia les necessitats d’ampliació de la zona d’aigua arrecerada, amb la implantació de les
infraestructures portuàries i de protecció del litoral adients, alhora que determina els accessos, els
volums i les tipologies de les edificacions, la connexió amb la xarxa viària del municipi d’acord amb les
exigències de la planificació urbanística del municipi i dels usos portuaris necessaris.
Finalment, el pla ha de dotar el port dels serveis adients per les demandes actual i futura, en especial
d’un moll d’espera i carburant.
Aquest mes s’ha presentat als afectats directament (confraria de pescadors, club nàutic i concessionaris
d’ocupacions) el document redactat per l’empresa PROINTEC, SA, que fou l’adjudicatària per part de
Ports de la redacció del Pla especial del port del Port de la Selva. Aquest és un document de treball que
ha de servir per elaborar el document definitiu.
Un cop entrat a l’Ajuntament el projecte definitiu, el pla haurà de ser aprovat inicialment i posat a
informació pública. Serà en aquest moment que es farà una presentació del pla a tots els veïns del
municipi. Un cop incorporades o desestimades les possibles al·legacions s’aprovarà provisionalment a
l’espera que la Comissió d’Urbanisme faci la definitiva. Un cop realitzats tots els tràmits, hi ha previstes
dues fases per l’execució de les obres necessàries, però aquestes, de ben segur, quedaran
condicionades a l’evolució de la situació econòmica de les administracions.

Vista obliqua del front marítim del Port de la Selva, a l’any 1929, amb barques varades en una petita obra de defensa (a l’esquerra)
i el Port a l’actualitat (a la dreta).
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Eleccions al Parlament novembre de 2010

El diumenge 28 de novembre de 2010 Catalunya va celebrar les eleccions al Parlament. En el nostre
municipi, el cens de persones que podien votar era de 672. D’aquestes van exercir el seu dret a vot 473,
que representa el 70,39% del cens. Si ho comparem amb la participació a Catalunya (59,95%), a la
demarcació de Girona (60,49%) i a l’Alt Empordà (58,48%) podem dir que ha estat superior.
A continuació podeu consultar els resultats al nostre municipi i comparar-los amb els de les darreres
eleccions al Parlament l’any 2006.

Cens
Total votants
Abstenció
Vots nuls
Vots en blanc

672
473
199
3
16

2010

100%
70,39%
29,61%
0,63%
3,38%

670
454
216
1
10

2010
Candidatures
CiU
Esquerra
PSC-PSOE
P.P.
SI
ICV-EUiA
PxC
RI.cat
Eb-CenB
GLBTH/TSI
M.S.R.
EV-GVE
PACMA
PDLPEA
C's
CORI

Vots
263
54
52
25
18
12
9
9
2
2
2
2
1
1
1
1

5

100%
67,76%
32,24%
0,22%
2,20%

2006
%
55,96
11,49
11,06
5,32
3,83
2,55
1,91
1,91
0,43
0,43
0,43
0,43
0,21
0,21
0,21
0,21

COMPOSICIÓ DEL PARLAMENT

2006

Vots
225
81
75
17

%
49,67
17,88
16,56
3,75

32

7,06

1

0,22

1

0,22

3

0,66

3

0,66
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Urbanitzacions

Processos en marxa
El programa del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) preveu l’arranjament de diferents
urbanitzacions del nostre municipi a partir del que s’anomena “desenvolupament dels polígons d’actuació”.
Aquesta tècnica el que fa és encerclar les àrees que històricament han conformat un conjunt unitari en la
seva gènesi. Cada un d’aquests polígons d’actuació el que fa és determinar un àmbit similar al d’una
comunitat de propietaris amb un objectiu comú d’urbanitzar o reurbanitzar.
Emmarcat en aquest procés, des de l’Ajuntament hem procedit a:
a) Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’Arola i Panoramar (que tot i ser dos polígons d’actuació
diferents s’agrupen en un sol projecte sota criteris d’eficiència per infraestructures comunes). Un cop es
resolguin les possibles al·legacions, es podrà procedir a la seva aprovació definitiva i iniciar l’expedient de
reparcel·lació (distribució de càrregues).
b) Aprovar inicialment el canvi en el sistema de gestió per passar-lo de reparcel·lació per compensació bàsica
a cooperació, per als polígons Cap de Bol 1 i Cap de Bol 3. Això comporta que, a partir de la seva aprovació
definitiva, serà l’Ajuntament qui portarà la iniciativa en el desenvolupament d’aquests polígons.
c) Aprovar inicialment el Pla de millora urbana i el Projecte d’urbanització del polígon Beleser. Com en el cas de
l’Arola i Panoramar, un cop aprovats definitivament els projectes es procedirà a iniciar el procés de reparcel·lació.

Vista de cap de Bol des de Beleser.

Soterrament de contenidors
Recollida d’escombraries
Des de l’Ajuntament s’estan redactant els plecs de condicions tècniques i
administratives que han de permetre l’any que ve treure a concurs la recollida
d’escombraries del nostre municipi.
Paral·lelament s’han demanat pressupost pel soterrament de dues àrees
d’aportació, concretament la del començament de l’avinguda J.V. Foix i la del
carrer Mar, a l’alçada de l’Ajuntament. Aquestes s’adjudicaran a principis d’any
i serviran de prova pilot, ja que l’execució de les restants en el front marítim es
farien dins del nou contracte.
6
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Trobada d’ajuntaments

A Sant Pere de Rodes
Davant la gran satisfacció de l’Ajuntament, en veure que l’acord que el nostre consistori va aprovar per
unanimitat el 5 de juliol –declarant el nostre municipi “moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució espanyola”,
en resposta a la humiliant sentència que el Tribunal Constitucional ha emès contra l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya aprovat per la ciutadania en referèndum l’any 2006– s’ha anat estenent en un cert efecte de taca
d’oli, perquè des de llavors són ja més d’un centenar els pobles i les ciutats d’arreu del país que han subscrit
acords en el mateix sentit.
Aquest fou un fet que no esperàvem, la iniciativa de governs i grups municipals ben diversos, o fins i tot
d’entitats ciutadanes locals, és un gest ben significatiu de la indignació i la conseqüent mostra de dignitat
nacional de la gent del nostre país, que es va posar clarament de relleu en la manifestació multitudinària del
10 de juliol a Barcelona.
El posicionament pres pels nostres municipis va anar com mai en consonància amb aquella expressió popular
tan contundent i probablement encara podem fer alguna cosa més, de forma unitària, des de la força
inestimable que tenim els municipis, i encara més si són de colors polítics i comarques diferents.
És per això que, després d’algun contacte informal amb alguns alcaldes i regidors afectats, des de l’alcaldia del
Port de la Selva vàrem organitzar una Trobada de municipis catalans moralment exclosos de la Constitució
espanyola, el diumenge 5 de setembre a l’emblemàtic monestir de Sant Pere de Rodes. A la reunió d’alcaldes,
hi participaren els representants d’una trentena llarga de municipis, la qual cosa permet posar les bases per
actuar coordinadament en la defensa dels nostres drets, ja que tots plegats vàrem considerar que el nostre país
també necessita la implicació dels ajuntaments en la defensa de la llibertat de la nostra nació i de la seva gent.

Imatges de diferents moments de la trobada.

7
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Punt TIC

Davant la creixent demanda de diferents grups d’edat i sectors de població que utilitzen regularment els
serveis informàtics disponibles en el municipi mitjançant la Biblioteca, des de l’Ajuntament ens ha
semblat que calia augmentar l’oferta en aquest sentit, conscients de l’obligació dels poders públics de
facilitar el coneixement de la societat de la informació i d’impulsar l’accés a la comunicació i a les
tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social i l’obligació de
fomentar aquestes tecnologies.
Per fer això l’Ajuntament s’ha acollit, aquest any 2011, a la línia de subvencions que la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya convocava pel
subministrament d’ordinadors per la creació de punts TIC, punts públics d'accés a Internet, amb un horari
mínim d'obertura, en els quals els usuaris poden fer un ús personal de l'equipament.
El punt TIC s’ubicarà a la segona planta de la casa de cultura, en aquests moments s’està muntant el
mobiliari que ha d’acollir les set àrees de treball, corresponents als set ordinadors subvencionats.
La previsió és que a començament d’any el punt TIC estigui funcionant a ple rendiment, en principi en el
mateix horari que la biblioteca.
Paral·lelament, i també vinculats a l’accés a la xarxa, aquest mes de desembre s’han posat en
funcionament els dos ordinadors de l’Espai Jove i el Wi-Fi del pavelló.

Parc de salut
Mantén-te en forma
Les darreres setmanes s’ha posat en funcionament el Parc de salut a tocar el pavelló.
Aquesta obra s’ha fet amb el suport del Dipsalut, amb la finalitat d’afavorir la pràctica regular de l’activitat
física moderada que ajuda a prevenir
les malalties coronàries, a controlar la
pressió arterial, a millorar la diabetis,
a desenvolupar força muscular, a
controlar l’artrosi, a millorar la mobilitat, a reduir la depressió, a prevenir
l’osteoporosi, a reduir el risc d’infart
cerebral i a reduir l’estrès.
D’aquesta forma pretenem ampliar
l’oferta de l’àrea esportiva a nous
col·lectius, com els adults i la gent
gran, que a partir d’ara, si volen,
podran complementar les seves
caminades cap a la Selva amb l’ús
d’aquest conjunt d’aparells que
permeten fer exercicis senzills
d’estiraments, agilitat i coordinació.
8
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Els acords del Ple municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 30/9/2010
• Acord de fixació dels dies de festa local per al proper any 2011.
Per unanimitat dels senyors presents, s’acorda que les dues festes locals en aquest municipi, i per a l’any
2011, quedin fixades en els següents dies: vint (20) DE MAIG, divendres, Sant Baldiri; i cinc (5) D’AGOST,
divendres, Mare de Déu de les Neus.
• Acord de creació dels fitxers automatitzats que gestiona aquest Ajuntament en compliment de la Llei
orgànica 15/1999.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU i també els dos integrants del grup PORT-AM i l’únic
integrant del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació del conveni entre el nostre Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al
desenvolupament del projecte tècnic de joventut compartit.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU, els dos integrants del grup PORT-AM i el representant
del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior Relacions Institucionals i
Participació i el nostre Ajuntament per tal de fixar els mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT – ens locals.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU, els dos integrants del grup PORT-AM i el representant
del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació de la proposta de nomenclatura dels carrers en la urbanització del SUD – 5 “La Sorra – 2”.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU, els dos integrants del grup PORT-AM i el representant
del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació del Projecte de rotonda de connexió del PP del SUD-5 La Sorra-2 i del sector SUD-15 a la
Ctra. GI-613 al terme municipal del Port de la Selva.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU, els dos integrants del grup PORT-AM i el representant
del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació del Projecte de línia soterrada de 25 Kv des de l’entroncament a línia soterrada existent a la CD 101107 fins a l’entroncament amb la línia soterrada existent EM 18682, fent entrada i sortida als nous CD.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU, els dos integrants del grup PORT-AM i el representant
del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del P.A. 10 Panoramar i del P.A. 11 L’Arola.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU. Els dos integrants del grup PORT-AM i el representant
del grup PSC-PM s’abstenen.
• Acord en relació amb la donació d’un escut de marqueteria feta pel senyor Joan Ordóñez i Lozano.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU, els dos integrants del grup PORT-AM i el representant
del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació a proposta del grup PORT-AM per canviar el nom del passeig Joan Carles I per passeig
de la Llibertat.
Hi voten a favor de la proposta els regidors del grup municipal PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM. Hi voten
en contra els quatre integrants del grup municipal de CiU.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 15/10/2010
• Acord per l’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals aplicables a l’exercici de 2011.
Hi voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, els dos membres del grup PORT-AM i el del
grup PSC-PM s’abstenen.
9
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• Acord d’aprovació del Compte General de la Corporació, corresponent a l’exercici de 2009.
Hi voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, els dos membres del grup PORT-AM i el del
grup PSC-PM s’abstenen.
• Acord d’aprovació definitiva del projecte d’obra local ordinària Urbanització dels carrers del nucli històric
del Port de la Selva, inclosa en el Programa “Viure al poble”, FEDER 2007-2013 i en el PUOSC.
Hi voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, els dos membres del grup PORT-AM i el del
grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació definitiva del canvi de sistema del polígon d’actuació P.A. – 5 Els Eucaliptus.
Hi voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, els dos membres del grup PORT-AM i el del
grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals.
Hi voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, els dos membres del grup PORT-AM i el del
grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de residus de la construcció.
Hi voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, els dos membres del grup PORT-AM i el del
grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost, exercici 2010.
Hi voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, els dos membres del grup PORT-AM i el del
grup PSC-PM.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 2/11/2010
• Sorteig dels membres de la Mesa Electoral que actuaran en les properes eleccions al Parlament de
Catalunya.
Es procedeix a l’elecció, per sorteig, dels components de la Mesa Electoral, que actuarà en les eleccions
al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 28 de novembre de 2010.

ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen
Artur Mas president
El diumenge 28 de novembre, Catalunya va decidir posar fi de forma clara a fórmules de govern legítimes, però potser
no del tot legitimades. Els pactes que han permès governar el país a la suma dels que no havien guanyat les eleccions
s’han demostrat nefastos, fins i tot per als que els havien subscrit.
Així doncs, volem donar-vos les gràcies a tots els portselvatans que un cop més heu fet confiança a CiU. Aquesta
confiança és la que permetrà acabar amb les incoherències a què ens tenia acostumats el govern tripartit a causa de
la seva manca de cohesió.
La gent de CiU estàvem convençuts que presentàvem el millor candidat. A partir d’ara, cal que Artur Mas esdevingui el
líder de les aspiracions col·lectives que li permetin encapçalar un govern fort que tradueixi de forma clara en una major
eficàcia de l’acció de govern, un fet del tot necessari perquè Catalunya superi la situació de crisi econòmica global, però
també per rellançar-nos al futur com el país es mereix.
El canvi sortit del 28N era necessari, però no és suficient. Per sortir de l’atzucac on ens trobem, caldrà la implicació de
tots, dels votants de CiU i dels no votants. Des de Convergència i Unió del Port de la Selva, continuem treballant per
disposar de la vostra confiança per fer un poble i un país millor.
Bona Nadal i pròsper any Nou!
Grup municipal de Convergència i Unió
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen
Conferència - debat
«Port de la Selva reptes de futur»
A càrrec de Josep Marés i Subirà
Candidat a l’alcaldia del grup municipal PORT-AM
Dijous 28 de gener a les 20.00h a la Sala de Ball
El grup PORT-AM està confeccionant el programa i el full de ruta que guiarà el Port de al Selva a partir del maig del 2011.
Aquest programa està basat en quatre eixos principals amb els objectius de:
– Desenvolupar i transformar l’economia local en un sistema sòlid i diversificat.
– Convertir el Port de la Selva en un referent dins l’àmbit del desenvolupament turístic, cultural i de qualitat.
– Potenciar i crear nous serveis a la ciutadania.
ELS NOSTRES EIXOS DE TREBALL
1. Desenvolupament econòmic
2. Creació de productes turisticoculturals
3. Serveis i atenció a les persones
4. Regulació i desenvolupament urbanístic
Ens agradaria molt que diguéssiu la vostra i participéssiu en la construcció del que serà el Port de la Selva a partir del
maig del 2011.
El 28 de gener comencen a construir el nou Port de la Selva junts!
2011 canvi de sentit
Bones festes i bon any 2011!
Grup municipal PORT-AM

Cal un canvi al nostre municipi
Benvolguts tots i totes,
Ara que ja manquen pocs dies per tombar cap al nou any, ara que s’apropen dies de festa entranyables, de desitjos i de
joia, de retrobament amb la família, els amics, ara que el fred i les baixes temperatures ens reuneixen a la vora del foc
i el caliu de les llars envaeix els nostres cors, és moment de posar-nos a reflexionar.
ARA ENS CAL UN CANVI!
Hauria de venir una forta tramuntanada que renovés els aires i s’emportés tots els mals esperits.
Volem la igualtat per a tothom, fora els favoritismes, no cal que ningú es posi totes les medalles, de fet en aquest poble
tots ens coneixem, som un poble molt assenyat i tots sabem què cal i què no cal.
Encoratgem a totes les associacions de la nostra vila a seguir treballant en la mateixa línia, ja que gràcies a totes elles
el poble es manté viu. Penseu que val més un bon Guardiola que un gran Mourinho.
Molt bones festes de Nadal a tots i a totes, que ses majestats els Reis de l’Orient acompleixin tots els vostres desitjos,
tant ara com d’aquí a cinc mesos.
Bones Festes a tothom!!!
Grup municipal
PSC del Port de la Selva
11
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Actualitat i notícies

Habitatge de Protecció Oficial
Les obres de l’edifici que ha d’acollir els finalment 20 pisos de protecció oficial avancen a bon ritme, i
es manté la previsió de poder-los entregar abans de l’estiu.
Des de l’Ajuntament fa setmanes que es facilita la inscripció al registre general d’habitage de protecció
oficial de Catalunya. Estar inscrit en aquest registre és condició indispensable per optar a un d’aquests
pisos. En aquests moments s’han gestionat 15 peticions d’inscripció a aquest registre corresponents a
les 15 famílies interessades en comprar un dels 20 pisos disponibles en el nostre municipi.
El bloc que s’està aixecant inclourà 1 pis de 4 habitacions, 9 de 3 habitacions i 10 de 2 habitacions.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

2010 sense problemes d’aigua
A molts BUTLLETINS, l’aigua hi ha tingut un paper protagonista, ja que
des de la tardor del 2005 la pluja, pràcticament, ens havia oblidat.
Feia doncs quatre anys que no s’arribava a la mitjana anual de
precipitació del nostre municipi, 650 mm. Aquest 2010 el tancarem
amb més de 700 mm, malgrat això us demanem que continueu
gestionant l’aigua amb la mateixa cura que durant els episodis de
sequera. Gràcies!

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Enllumenat sector escoles
Els treballs de millora en l’enllumenat públic –consistents en el soterrament
d’algunes línies, substitució de lluminàries i millora dels quadres en el
sector de les escoles– estan en la seva fase final. L’any que encetem es
millorarà l’enllumenat de la zona portuària entre el Canó i Port de Reig.
S’aprofitarà per tractar la fusta del passeig del Mil·lenari.
12
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L’escut del municipi fet en marqueteria
Durant la seva darrera estada al nostre municipi, el mes de setembre
passat, el reconegut mestre artesà en marqueteria Joan Ordóñez i Lozano,
acompanyat de la seva muller, van visitar el nostre ajuntament on fou rebut
per l’alcalde. En Joan i la seva senyora són uns enamorats del nostre
municipi i, per demostrar el seu afecte, han donat a l’Ajuntament l’escut del
poble fet en marqueteria. Aquest no és el primer cop que fan una donació
al municipi, ja que amb motiu de la inauguració de la nova escola ja havia
fet una peça de marqueteria per a l’entrada del CEIP les Clisques.
En l’actualitat l’obra presideix la sala de plens.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Trial Open-Free del Port de la Selva
Per segon any consecutiu, el trial ha tornat al Port de la Selva de la mà del MOTOCAT.
Aquesta és una prova amb un recorregut a tocar el casc urbà que facilita l’accés als
espectadors tot proporcionant unes bones condicions als pilots.
Com a novetat destacada cal ressaltar la participació dels mundialistes Marcel
Justribó i Jordi Pascuet, que una vegada finalitzat el trial van delectar, en col·laboració
amb GAS-GAS, els assistents amb la seva TRIAL SHOW, al Passeig Marítim.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Prevenció d’incendis forestals
Un any més, el nostre Ajuntament ha contractat dos voluntaris d’ADF per a la campanya d’estiu, que es
complementen amb els dos contractats per l’Ajuntament de la Selva de Mar.
Utilitzen un vehicle de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes equipat per la
prevenció i la intervenció d’incendis forestals. Durant els tres mesos de servei,
han realitzat 5.210 km de recorreguts de vigilància, 350 hores de vigilància
estàtica, han detectat nou columnes de fum, han participat en l’extinció de
quatre incendis forestals, han col·laborat en la recerca d’un excursionista perdut
i han localitzat tres acampades il·legals en zona forestal. La contractació
d’aquest personal s’ha fet mitjançant una subvenció de la Diputació de Girona,
que, ja ens ha comunicat que després de 10 anys, l’any que ve no tindrà
continuïtat, fet valorat des de l’Ajuntament i l’ADF com a molt lamentable.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

V Campionat intermunicipal de futbol 5 x 5
El dissabte 16 d’octubre el pavelló municipal va acollir el V campionat intermunicipal
de futbol 5, organitzat per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal i l’Ajuntament del
Port de la Selva. Els joves del nostre municipi van fer dos equips que van competir
en el format lligueta amb els vinguts de Roses, Llançà, Crespià i Cadaqués.
Els equips locals van fer un molt bon paper, però no varen poder guanyar aquesta
primera i renyida competició celebrada en el nostre municipi que finalment es
van emportar els nostres veïns cadaquesencs.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Subvenció per a la compra de llibres
L’Ajuntament ha procedit a modificar el pressupost amb la finalitat d’habilitar una ajuda a les famílies per a
la compra dels llibres escolars. Davant la situació de recessió econòmica es proposa atorgar una subvenció
de 50 € lineals per nen o nena en edat escolar obligatòria, és a dir, de P-3 fins a 4t d’ESO. En aquest moments
estem definint el mecanisme de funcionament del que en sereu oportunament informats.
13

Port selva Butlleti 11.qxd:Port selva Butlleti 09.qxd

16/12/10

09:17

Página 14

BREUS

Serveis de socorrisme i salvament 2010
L’estiu de 2010 l’Ajuntament ha contractat quatre socorristes per oferir el servei de salvament. La base l’han
tingut al centre de la platja del Port de la Selva, on s’ha ubicat també una nova torre de vigilància.
Aquest servei ha estat funcionant 84 dies (des del 21 de juny al 12 de setembre) d’11 h a 19 h.
En total s’han fet 349 actuacions, la majoria (131) vinculades a picades, 78 de medusa, 28 de peix aranya i
25 d’abella. Igualment s’han atès 54 ferides incisives, bàsicament talls de poca importància produïts pel
contacte amb pedres o roques amb mol·luscs. Les contusions, la majoria cops a les extremitats, han generat
14 actuacions més. També cal destacar les intervencions per punxes de garota (24), sobretot perquè a la
platja en qüestió no hi ha garotes. Això ens permet determinar que aquest punt d’atenció ofereix servei més
enllà de la platja on està ubicat. Entre altres també s’han atès 6 insolacions, 5 cremades, 2 pèrdues de
coneixement i 2 talls de digestió.
Només s’ha fet un rescat, concretament el dia 3 d’agost es va rescatar un jove de 17 anys que presentava
símptomes d’ofegament amb parada cardiorespiratòria i que féu necessària la intervenció de l’helicòpter del SEM.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Oficina de Turisme (comparativa juliol i agost)
L’Oficina de Turisme ha atès 9.678 consultes els mesos de juliol i agost de 2010. D’aquestes,
3.188 corresponen al mes de juliol, mentre que a l’agost se’n van atendre 6.490.

Any 2006

Any 2007

Any 2008

Any 2009

Any 2010

Juliol

3362

2955

2784

3772

3188

Agost

4112

4058

4188

6493

6490

Total

7474

7013

6972

10265

9678

Val a dir que respecte a l’any passat hi ha hagut un
lleuger descens, ja que el 2009 es van atendre
10.265 consultes. El descens important s’ha donat
durant el més de juliol en què hi ha hagut 584
consultes menys que el 2009.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar...
Per les festes de Nadal:
Diumenge, 2 de gener de 2011:
✓ A les 11 h, a la Sala del Ball, animació
infantil amb Àngel Daban.
✓ A les 12 h, arribada del Patge Reial i
recollida de cartes.
✓ A les 18 h, la Quina a la Sala del Ball.

Nit de Nadal, 24 de desembre de 2010:
✓ A les 12 h de la nit, Missa del Gall a la
Parròquia de Ntra. Sra. de les Neus.
Nadal, 25 de desembre de 2010:
✓ A les 11 h, ofici amb acompanyament a la
Parròquia de Ntra. Sra. de les Neus.
✓ A les 12 h, sardanes amb la Cobla
Cervianenca a la plaça Pol Nadal i Mallol.
✓ A les 18 h, la Quina a la Sala del Ball.

Nit de Reis, 5 de gener de 2011:
✓ A les 18 h, arribada per mar de SSMM els
tres Reis d’Orient al passeig del Mil·lenari,
rebuda a l’Ajuntament i trobada amb els
nens a la Sala del Ball.

Sant Esteve, 26 de desembre de 2010:
✓ A les 18 h, la Quina a la Sala del Ball.

Dia de Reis, 6 de gener de 2011:
✓ A les 18 h, la Quina a la Sala del Ball.

Cap d’Any, 1 de gener de 2010:
✓ A les 18 h, la Quina a la Sala del Ball.

Tots els nens i les nenes que
vindreu el dia 5 de gener a la Sala
del Ball a recollir el vostre regal
de Reis, ja podeu passar per
l’Ajuntament per apuntar-vos!!!
Els tres Reis de l’Orient fan
saber que els nens i les nenes no
empadronats, també es poden
apuntar, però hauran de recollir
un tiquet de 10 €, bescanviable
si es juga a la quina.
Per a més informació dirigiu-vos a les oficines de l’Ajuntament
15
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L’alcalde, els regidors i tots els treballadors
de l’Ajuntament us desitgem un Bon Nadal
i un Feliç Any 2011!!!

