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TELÈFONS D’URGÈNCIA
Emergències municipals

972 126 600

Guàrdia Municipal, ambulància,
Salvament platges, ADF

Mossos d’Esquadra
Bombers
Servei Emergències Mèdiques
Salvament Marítim

088
085
061
902 202 202

112

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

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

388 100
120 957
501 400
387 065
387 101
387 538
126 051
126 069
387 405
387 000
387 535

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

972
972
607
902
902
972
900
972
904
972
012

387 559
193 191
440 304
302 025
240 202
381 331
770 077
381 276
100 138
503 088

Nou horari d’atenció al ciutadà
A partir del 30 de juliol de 2007, l’horari d’atenció
de les oficines de l’Ajuntament serà de dilluns a
divendres de les 10h a les 14h i els dijous de 17h a
19 h. Dissabtes de 10h 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
Assistenta social: 4rt divendres de cada mes,
prèvia cita per telèfon a l’ajuntament.

Edita: Ajuntament del Port de la Selva
Coordinació Editorial: Josep Maria Cervera
Col·laboren: Serveis Municipals
Impressió: Gràfiques Pujol
Dipòsit legal: GI-1.116/07
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Presentació
El nou bulletí municipal
Benvolguts conciutadans/anes,
L’Ajuntament del Port de la Selva edita el primer número del seu butlletí
d’informació municipal, l’AJUNTAMENT INFORMA. Aquest tindrà caràcter
quadrimestral i l’objectiu és potenciar la comunicació amb els veïns.
Som conscients que, durant les darreres legislatures, l’Ajuntament ha dedicat
molts esforços a fer coses i molt pocs a explicar-les, això pot haver donat la
sensació que els temes s’alentien o simplement no funcionaven. Volem trencar
aquesta dinàmica i fer-vos partíceps de la nostra acció de govern, del dia a dia
de l’Ajuntament i del nostre municipi.
Estem en un moment dolç, amb una legislatura per endavant i recollint els fruits
de la feina feta, el Consultori que ja funciona, la reorganització i millora del
pavelló amb el corresponent espai de magatzem municipal, el tram de l’ErolaPort de la Vall de l’esperat camí de ronda. Tot sense oblidar els projectes
engegats i treballant constantment pel futur.
La incorporació d’un regidor amb dedicació exclusiva a la tasca municipal ha
de repercutir en tots nivells en el funcionament i en les relacions de
l’Ajuntament, sobretot facilitant l’entrada i sortida d’informació.
Si aconseguim potenciar uns bons canals de comunicació, tots plegats podem
convertir-nos en amfitrions i ambaixadors del nostre poble, venent el nostre
producte i explicant el nostre projecte. Demaneu-nos el que creieu que podem
fer per vosaltres però també demaneu-vos què podeu fer vosaltres per al Port
de la Selva. Si tots plegats trobem resposta, de ben segur anirem endavant.
Aprofito l’ocasió d’aquestes dates per desitjar-vos a tots una Bona Festa.

Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS

2007
PARTITS
CIU
PORT-AM
PSC
PP

VOTS
338
146
81
2

%
58,58
25,30
14,04
0,35

REGIDORS
4
2
1
0

%
62,92
33,16

REGIDORS
5
2

%
73,46
25,17

REGIDORS
5
2

2003
PARTITS
CIU
PSC

VOTS
353
186

1999
PARTITS
CIU
PSC

VOTS
429
147

EVOLUCIÓ 1999-2007
ELECCIONS
2007
2003
1999

TOTAL VOTANTS
579
571
596

ABSTENCIÓ
214
26,99%
213
27,17%
174
22,60%

VOTS BLANCS
10
1,73%
22
3,85%
8
1,34%

VOTS
2
10
12

NULS
0’35%
1,75%
2,01%

TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Creu Roja i l’Ajuntament del Port de la Selva us ofereixen aquest servei
Informació: a les oficines municipals o al 972 387 025
4
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La nova corporació municipal de l’Ajuntament del Port
de la Selva, sorgida dels resultats de les eleccions

Les àrees de govern
han quedat repartides
de la següent manera:
ALCALDIA
I ÀREA DE CULTURA,
ENSENYAMENT,
ESPORTS I LLEURE
Alcalde: Genís Pinart Fernández

municipals celebrades el passat 27 de maig, està
formada per 4 regidors de Convergència i Unió; 2
regidors de Port-Acord Municipal i 1 regidor del
Partit dels Socialistes de Catalunya. Els tres
darrers ho són per primera vegada.
L’Alcalde, un cop més, serà en Genís Pinart i
Fernàndez que va rebre el suport del seu grup.

1r tinent d’alcalde i àrea de Governació,
SERVEIS, SANITAT I BENESTAR SOCIAL
Regidor delegat: Josep Maria Cervera Pinart
2n tinent d’alcalde I ÀREA D’OBRES, URBANISME I MEDI AMBIENT
Regidor delegat: Joaquim Nadal Vilanova
ÀREA D’HISENDA, PATRIMONI I TURISME
Regidor delegat: Xavier Bassaganya Subirà
REGIDORS A L’OPOSICIÓ: Josep Marés Subirà, Rosa Subirà Tané, Lluís Carbonés Cané
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Règim de dedicació de l’alcalde i d’altres membres de la Corporació
ist que a hores d’ara l’Ajuntament ja és la
primera empresa del municipi, tant pel seu
volum de pressupost com de personal i per
afavorir el seu desenvolupament i funcionament, així com millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència
en la prestació dels seus serveis, convé que, a més de
la dedicació parcial de l’alcalde, un dels regidors de
l’equip de govern dediqui plenament tota la seva
jornada laboral a treballar per la Corporació i, els
altres dos regidors amb responsabilitats, el segon
tinent d’alcalde, que assumeix les competències
d’Obres, Urbanisme i Medi Ambient, i el Regidor Xavier
Bassaganya, que assumeix les responsabilitats
d’Hisenda i Patrimoni local, juntament amb Turisme i
el càrrec i les funcions de Tresorer de la Corporació i,
per tant, han de dedicar unes quantes hores de la
setmana a aquestes tasques també tinguin una
dedicació parcial.

V

L’alcalde tindrà una dedicació parcial de 30 hores de
dedicació setmanal i una retribució bruta de 2.000 €.
El primer tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament, en
Josep M. Cervera i Pinart, desenvoluparà el seu càrrec
en règim de dedicació exclusiva de 37,5 hores
setmanals i una retribució bruta mensual de 2.350 €.
Les funcions i tasques que exercirà aquest tinent
d’alcalde amb dedicació exclusiva seran:
Coordinar i supervisar totes les àrees en què
s’organitza l’Ajuntament i tots els serveis que presta,
i coordinar les relacions amb la resta
d’administracions públiques i entitats, associacions i
altres, de caràcter públic o no.
I especialment,
Dirigir, coordinar i supervisar; fixar objectius i criteris
d’actuació del Servei d’Emergències i Salvament del
Port de la Selva, que inclou al cos dels Vigilants
Municipals i als socorristes de les platges en les
temporades d’estiu.
Dirigir, coordinar i supervisar; fixar objectius i criteris
d’actuació de tota la Brigada d’obres municipal,

inclosos el vigilant de la deixalleria i els peons de
neteja de platges en la temporada d’estiu.
Dirigir, coordinar i supervisar; fixar objectius i criteris
d’actuació del servei de vigilància de l’aparcament del
Monestir de Sant Pere de Rodes.
El segon tinent d’alcalde, en Joaquim Nadal i Vilanova,
en Xavier Bassaganya i Subirà, regidor amb
responsabilitats de govern i tresorer municipal,
desenvoluparan el seu càrrec en règim de dedicació
parcial de 12 hores mensuals i una retribució bruta
mensual de 300 €.
Aquestes dedicacions exclusives o parcials de l’alcalde
i els regidors seran incompatibles amb el cobrament
d’assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats. Els Plens Ordinaris
seran trimestrals.
Els altres regidors de la Corporació percebran les
indemnitzacions per l’assistència a les reunions dels
òrgans col·legiats, i conformitat amb l’import que
consta a les Bases d’execució del Pressupost per
aquest exercici de 2007; és a dir, la quantitat de 60 €
per sessió.
Igualment es crea un lloc de treball personal eventual,
de confiança i assessorament especial de Cultura,
esports, joventut i lleure, amb una dedicació setmanal
de 37,5h i una retribució bruta mensual de 1.108,69 €.
Per altra banda, l’alcalde tindrà tres persones de la
seva confiança que l’assessoraran en temes concrets
sense que hi hagi cap vinculació laboral ni econòmica
amb l’Ajuntament. Aquestes són:
En Josep Paltré Marés per temes d’aigua potable i
tractament d’aigües residuals.
La Begoña Cervera Molina per temes referents a la Vall
de Santa Creu i a medi ambient.
En Genís Pinart Cairó en temes d’ensenyament.
Tot plegat ha de revertir en un millor funcionament del
poble en general i de l’Ajuntament en particular.

Aula de Natura
per a nens/es de 4 a 7 anys tots els dilluns d’agost de 10h a 11h
per a nens/es de 7 a 13 anys tots els divendres d’agost de 10h a 12h
El joc del reciclatge, excursions, tallers, herbaris,...
Per a més informació: Oficina de Turisme

Preu per nen: 25.00 €
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ESTRENEM CONSULTORI LOCAL DE SALUT

Atenció sanitària
en condicions
El dissabte 14 de juliol, la consellera de Salut, la
senyora Marina Geli Fàbrega, i el nostre alcalde
van inaugurar el nou consultori local.
La voluntat de disposar d’un consultori mèdic
adequat a les necessitats de la població del Port
de la Selva, a l’hivern i a l’estiu, va conduir a la
construcció d’aquest nou edifici.
L’edificació es planteja com una part d’un conjunt
cívico-social-sanitari que ha de resoldre en un
futur les mancances en equipaments que presenta
el municipi.
L’edifici s’ha configurat com un element de forma
cúbica i façana plana en cantonada sobre l’espai
alliberat. A la façana del carrer Major s’hi ha
col·locat una única obertura de grans dimensions
que permet una singularització de l’edifici i, per
tant, una identificació com a edifici públic.
L’accés lateral, a través de la façana oberta al nou
espai, es realitza mitjançant una rampa que
connecta el carrer amb l’entrada.
La façana s’ha tractat amb obra vista de formigó
armat de color blanc per tal d’adaptar-nos al
cromatisme del nucli. Les fusteries i els elements
de serralleria són d’alumini anoditzat. La coberta
plana permetrà, en el futur, el creixement en
alçada de l’edifici o la seva utilització com a
terrassa d’altres de les plantes superiors.
El nou consultori disposa d’una àmplia sala
d’espera amb el punt de recepció, de tres sales de
consulta, una sala d’urgències, el magatzem,
l’arxiu i els lavabos.
En aquests moments podem dir que el Port de la
Selva disposa de totes les instal·lacions que un
equipament d’aquest nivell requereix, tant des del
punt de vista sanitari com de la confortabilitat
dels usuaris.
Durant els parlaments, l’alcalde va reclamar a la
consellera que almenys durant els mesos d’estiu
el Consultori disposi de metge per atendre les
urgències els caps de setmana.

Horari d’estiu:
De dilluns a divendres de les 8h a les 22h
Dissabtes de 9h a 13h només servei d’infermeria
Consultori del
Port de la Selva

NOU TELÈFON 972 388 100
7
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INICI DE LES OBRES DEL CAMÍ DE RONDA

L’Erola-Port de la Vall

Les darreres setmanes tots heu pogut observar
moviment en el tram del camí de ronda que ens porta
de l’Erola fins al Port de la Vall. A partir l’any 1995, des
de l’Ajuntament es treballava en la millora d’aquest
espai d’acord amb el Ministerio de Medio Ambiente,
que és qui va assumir la redacció del projecte, no
exempt de polèmica per la seva afectació ambiental.
Finalment s’arribà al projecte actual, redactat i executat
pel mateix Ministerio i que farà que amb vistes al
proper estiu tinguem el tram esmentat condicionat.
El procés de contractació de l’esmentada obra s’ha fet
des de Madrid seguint els terminis establerts per llei
i són aquests els que han provocat la coincidència de
les obres amb la campanya estiuenca. Des de
l’Ajuntament s’ha comunicat a l’empresa i als
responsables de Costes la incomoditat que aquestes
generen entre els usuaris. Hi ha el compromís de
reduir al mínim l’activitat durant el mes d’agost. De
ben segur que el trasbals d’aquest estiu es veurà
compensat les properes temporades.
L’actual projecte de camí de ronda és altament
respectuós amb el medi, malgrat que estem parlant
d’una zona molt urbanitzada i, en alguns casos, fins i
tot deteriorada pels mateixos habitatges. El que es
pretén és posar ordre i donar valor a l’antic camí creat
per raons estrictament funcionals, lligades a les
necessitats del treball, la vigilància i la defensa del
territori. D’aquesta manera es facilitarà, el seu ús, com
a zona de passeig i d’accés a les platges i cales.
Per aconseguir-ho s’utilitzarà un sistema de
pavimentació ecològic, el stabipac, un tipus de
paviment provinent del reciclatge de materials de la
construcció. La limitació del camí alternarà franges
vegetals d’espècies autòctones amb trams de murets
de pedra. L’enllumenat previst és rasant, combinant
balises metàl·liques amb aplics encaixonats que
garanteixen la visibilitat del vianant tot adaptant-se a
la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per
a la protecció del medi nocturn. Al llarg del camí, s’hi

Dues imatges de les feines de condicionament del camí de ronda.

disposarà mobiliari com bancs de fusta i papereres, al
mateix temps que s’adaptaran alguns búnquers com a
miradors sobre la costa i el mar.
Aquesta actuació és només una part del projecte
global que ens ha de permetre enllaçar amb el camí
que ve de Llançà. Per altra banda, la propera tardor
s’iniciarà el condicionament del tram de camí de ronda
que va de cala Tamariua fins a cala Fornells millorant
encara més l’oferta de descoberta pedestre del nostre
municipi.

PUNT DE RECOLLIDA DE DEIXALLES
Horari
De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 18h
Dissabtes de 10h a 12.30h
8

Situat darrere
del pavelló
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S’HA ENDERROCAT L’ESCOLA

El nou edifici serà una realitat
el curs 2008-2009

A

L’enderroc
de l’escola

finals de juny es va iniciar l’enderroc de
l’escola, pas previ a la construcció de
l’edifici que ha d’acollir les noves
instal·lacions educatives.

El període d’obres s’allargarà 14 mesos i està previst
iniciar el curs escolar 2008-2009 a la nova escola.
El nou edifici es compondrà d’un cos baix semisoterrat
amb façana al carrer de la Lloia, i un cos perpendicular
a aquest primer que es remunta dues plantes per sobre
. En el cos de l’edifici situat de muntanya a mar,
ocuparan una ubicació privilegiada les aules de plàstica
i informàtica, a la planta primera, i la biblioteca, a la
planta segona. Tots aquests àmbits miren obertament
al mar, per sobre de les cobertes dels habitatges que
hi ha just davant de l’escola a l’altra banda del carrer
de la Lloia i gaudeixen d’una relació directa amb
l’exterior en forma de terrasses. La pista poliesportiva
estarà pràcticament a la mateixa cota de l’existent, però
incrementarà la seva superfície. La planta baixa
disposarà d’un pati que donarà llum natural a la
secretaria, la sala de professors i al passadís d’accés a
les aules d’educació infantil.

lavabo, la cuina amb el lavabo-vestidor per al
personal no docent, la sala polivalent i les zones de
serveis (escombraries, instal·lacions, comptadors,
magatzem). La idea és que, en principi, els nens més
petits no hagin de pujar escales i que àmbits com
l’espai polivalent puguin ser utilitzat amb activitats de
cap de setmana amb un accés independent.
En canvi, a les plantes primera i segona s’hi ubica la
resta del programa, vinculat a les aules de primària
(aules, lavabos, aules d’informàtica i de plàstica,
biblioteca, vestidors i magatzem) amb accés a la pista
poliesportiva.
A l’hora de projectar la nova escola s’ha tingut en
compte la seva integració en l’arquitectura del poble.
Es tracta d’una arquitectura contemporània, racional i
respectuosa amb l’entorn. Les formes de l’edifici
permetran donar-li un cert punt de singularitat que
creiem li és inherent com a equipament públic i
representatiu del poble.

El programa funcional de la planta baixa és el format
pels àmbits associats a l’educació infantil, és a dir,
aules, lavabos de les aules i lavabo de mestres, així
com la zona de secretaria, sala de professors i el seu
Imatge virtual de la nova escola

www.agenda21local.org
El Port de la Selva
Cadaqués
La Selva de Mar

EL NOSTRE FUTUR,
EL TEU FUTUR

Procés en marxa, participa-hi
9
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SALVAMENT A LES PLATGES

Tot l’estiu a punt

E

l 21 de juny passat es va posar en funcionament
el dispositiu de salvament a les platges, després
del parèntesi del darrer estiu, en què s’havia
contractat el servei a Creu Roja. Aquest any
l’Ajuntament torna a assumir-ne la gestió directa com
s’havia fet des del 1995.
En total es destinen al servei 8 persones: 4 socorristes
aquàtics, 2 socorristes bàsics, 1 tècnic en transport
sanitari i 1 patró-coordinador.
Hi haurà presència permanent des de les 11h a les 19h a
les platja Gran i a la del Pas, amb puts de primers auxilis
i capacitat d’intervenció a totes les cales del municipi en
qüestió de minuts.
Els recursos que es destinen al servei són dues
embarcacions, una pneumàtica de 25cv i una semi-rígida
de 7,30 amb motor de 200cv, a més de l’ambulància
municipal i un tot terreny de primera intervenció.
Compten, també, amb el suport de la Guàrdia Municipal
amb la qual estan en contacte permanent. Aquest servei
serà operatiu fins al diumenge 16 de setembre.

ELS SOCORRISTES VETLLEN
PER LA VOSTRA SEGURETAT,
PER TANT CAL COMPLIR LES
SEVES

INDICACIONS.

LES

PERSONES QUE ES BANYIN
FENT-NE CAS OMÍS POSEN EN
PERILL LA SEVA VIDA I LA DELS
SOCORRISTES.

QUÈ FER DAVANT DE
PICADES DE MEDUSES
◗ No s’ha d’aplicar mai aigua dolça a la zona afectada;
qualsevol intent de neteja s’ha de fer sempre amb
aigua de mar.
◗ S’ha d’aplicar fred sobre la zona de la picada: una bossa de plàstic amb glaçons durant
15 minuts. Mai no s’han de posar els glaçons directament sobre la zona afectada. Si el
dolor no es calma s’ha de fer una segona aplicació de 15 minuts.
◗ S’han de treure les restes de tentacles adherides a la pell al mateix temps o després
de l’aplicació del gel, protegint-se’n el dits.
◗ No s’ha de fregar la zona picada amb res, ni amb la sorra, ni amb la tovallola, etc.
◗ No s’ha de gratar la zona de la picada.
◗ No s’ha d’utilitzar amoníac.
◗ Cal recordar que una persona picada queda sensibilitzada i és susceptible de poder
presentar una reacció més severa si és picada per segona vegada.
◗ Si després de l’aplicació de fred, la persona empitjora progressivament amb l’aparició
de complicacions, com ara dificultat respiratòria, convulsions o trastorns del ritme
cardíac, cal que es traslladi a un centre sanitari on se li aplicaran les mesures de suport
adequades.
10
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U N

JA ÉS AQUÍ LA FESTA MAJOR

L’AJUNTAMENT US DESITJA MOLT BONA FESTA!!!

de la Mare de Déu
de les Neus
La Festa Major d’estiu està dedicada a Santa Maria
de les Neus, patrona de l’església del Port de la
Selva, que té lloc el 5 d’agost que enguany s’escau
en diumenge. És per això que els actes de celebració
es duran a terme entre dissabte i diumenge.
Des de sempre ha estat una festa compartida per la
comunitat local i la forana que ens visita durant les
seves vacances.
La Festa Major és el lloc de trobada a l’entorn d’uns
espais comuns (el passeig, el moll d’en Balleu,
l’església…), que serveixen per reafirmar l’existència
d’uns referents simbòlics compartits, en aquest cas la
celebració de la Mare de Déu de les Neus.
En la preparació dels actes, tenim present que
tothom en pugui gaudir, per això s’alternen actes per
mantenir la nostra tradició (com l’ofici i les sardanes),
amb d’altres, com balls de nit, que promouen la
diversió i la gresca. Tot això sense oblidar als més
petits, i veritables protagonistes d’aquestes dates,
que poden entretenir-se gaudint amb el parc infantil
i la festa de l’escuma.
Esperem, doncs, que un any més tots pugueu
participar d’aquesta Festa omplint el poble de bons
ànims i mostrant l’esplendor i la millor postal de la
nostra Vila.

X I C

D ’ H I S T Ò R I A

SANTA MARIA DE LES NEUS
Aquesta advocació a Santa Maria de les Neus apareix
escrita per primera vegada el 1714 amb el nom del
president de la Junta de Obras del Templo de Santa
María de las Nieves, quan es començava a plantejar la
construcció del primer edifici.
El goig de Santa Maria de les Neus, de la Col·lecció
“Editorial Políglota”, núm. 14, de l’any 1929; fa
referència a la llegenda que explica que es va aixecar una
església en honor de Santa Maria de les Neus al lloc
marcat per la “neu blanca senyal”, recordant la llegenda
original de la Santa, a Roma, quan el Papa veu, en ple
estiu, com cau una gran nevada en un dels set turons i en
una clariana, al mig de la neu, apareix una petita imatge
de la verge. En aquell lloc aixequen una església en el seu
honor.
En Josep Mallol i Oriol explica a A un racó del Mare
Nostrum, com les veus populars deien que al cap de poc
temps d’habitar-se el poble, el 5 d’agost, va caure una
calamarsada que ho va deixar tot cobert de blanc, sense
perjudicar els conreus, al revés, aquell any van ser
abundants. Quan van poder construir una església van
triar la Mare de Déu de les Neus per patrona.
Antigament, fins a principis del segle XX, simulaven una
nevada dintre de l’església com a record.
El programa de l’any 1926, amb una portada amb tots
els trets noucentistes, d’Antoni Costa Vilanova i amb un
poema de Josep M. de Sagarra, demostra que era una
festa consolidada i que hi participava tothom.

PROGRAMA D’ACTES
Dissabte, 4 d’agost
17.00 h.
20.00 h.

23.00 h.
23.30 h.

Parc infantil amb Mòbilparc, al passeig
Concert a càrrec de
ORQUESTRA PHILARMONIA DE BARCELONA,
l’O
a Sant Pere de Rodes
Correfoc a la platja Gran amb els DIABLES DE TERRASSA
Ball amb la CIMARRON, al moll d’en Balleu

Diumenge, 5 d’agost
11.00 h.
12.00 h.
17.30 h.
18.00 h.
18.00 h.
23.00 h.

Ofici Solemne a l’Església Parroquial de Nostra Senyora de les Neus,
amenitzat per la COBLA LA BISBAL JOVE
Audició de Sardanes amb la BISBAL JOVE, al passeig
Festa de l’escuma infantil amb ARLEQUÍ, al passeig
Mostra de pintura a càrrec d’Art Directe, al passeig de Joan Carles I, fins a les 00.00 h
Audició de Sardanes amb LA BISBAL JOVE, al passeig
Concert i ball amb LA MUSICÀLIA, al Moll d’en Balleu.
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ELS ACORDS DEL PLE MUNICIPAL - Juny i juliol del 2007
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL DEL 28/6/2007
• Acord de fixar periodicitat de les sessions
ordinàries del ple municipal.

- A la JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DEL CAP
DE CREUS.- En Josep Maria Cervera i Pinart.
- Al Patronat de Turisme de la COSTA BRAVA.- En
Xavier Bassaganya i Subirà.

- Aquesta Corporació celebrarà sessió ordinària del
ple municipal cada tres mesos, coincidint amb els
trimestres naturals de l’any.
- Se celebrarà reunió extraordinària del ple d’aquest
Ajuntament quan així ho decideixi aquesta
Presidència o ho demani la quarta part del nombre
legal de membres de la Corporació, amb el ben
entès que, en cap cas, cadascun d’ells en podrà
sol·licitar més de tres anualment.

L’Alcaldia – Presidència es reserva la representació
de l’Ajuntament a les següents entitats i
organitzacions, amb el ben entès que puntualment
podrà delegar-la en favor de qualsevol membre
d’aquest Consistori:
- Al CONSELL ESCOLAR.
- Al PATRONAT DE SANT PERE DE RODES.
- A l’Associació “Les Chemins du Maître de
Cabestany”.

• Nomenament dels representants de la
Corporació als òrgans col·legiats en què
participa l’Ajuntament.

• Acord sobre règim de dedicació d’aquesta
Alcaldia – Presidència, i d’altres membres de la
Corporació.

- A l’ADF CAP DE CREUS-SERRA DE RODES.- En Josep
Maria Cervera i Pinart.
- A les entitats urbanístiques col·laboradores i a les
Juntes de Compensació.- En Joaquim Nadal i
Vilanova.
- Al CONSORCI DE LA COSTA BRAVA.- En Josep Maria
Cervera i Pinart.
- Al CONSORCI ALBERA VIVA.- En Josep Maria
Cervera i Pinart.
- Al CONSORCI D’INICIATIVES LOCALS PEL MEDI
AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA
(CILMA).- En Josep Maria Cervera i Pinart.

• Acord de modificació de la Plantilla i crear lloc
de treball de Personal eventual de confiança.
• Acord de nomenament del regidor que
ostentarà la Tresoreria Municipal.

Dels darrers tres acords en trobareu referència a
l’article titulat “La nova Corporació municipal”.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 5/7/2007
• Aprovació del text refós de la 2a modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal, segons acord de la CTUG de 27 de
juliol.

del Govern a Girona, en relació amb
l’ampliació horària de tancament pels
establiments públics dedicats a activitats
recreatives de restauració i musicals.

• Aprovació inicial de la modificació puntual núm.
7 del vigent Pla d’ordenació urbanística
municipal.

• Acord d’aprovació del Compte General de la
Corporació, corresponent a l’exercici de 2005.

• Acord de suspensió del Pla parcial urbanístic
del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD - 12 “El
Molí”.
• Informe desfavorable a la sol·licitud presentada
per la FECASARM davant la Delegació Territorial

Els detalls d’aquests acords es poden consultar a les
actes de les sessions un cop aprovades.
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen

Agraïts

Nou Ajuntament, nous reptes

Abans que cap altra cosa, i aquesta vegada
més que mai, volem expressar el nostre
agraïment a tota la gent que el 27 de maig
va anar a votar. Però d’una manera molt
especial ho agraïm a aquells que, un cop
més o per primera vegada, ens han fet
confiança de manera majoritària.

Primer de tot voldríem felicitar el nou equip de govern per
aquesta iniciativa, ja que el grup del PORT creia fonamental
que l’Ajuntament creés un mitjà de comunicació per informar
els ciutadans del Port de la Selva. Ara bé, no cal oblidar que
Comunicació implica, també, relacionar-se, s'ha d'estar amb
els ciutadans amb una relació directa; municipi, ciutadans i
organitzacions.

Després d’un període electoral trepidant, en
la qual tots vàrem treballar amb les eines
que consideràvem més adients per defensar
les nostres candidatures i els nostres
projectes, arriba l’hora de les valoracions.

Davant els grans projectes que es desenvoluparan durant
aquests 4 anys –com les escoles, la zona esportiva, el nou club
nàutic, pisos de protecció oficial o el trasllat de la confraria–
és necessari que les propostes siguin consensuades amb
consells ciutadans, el debat, el pacte, la comunicació, la
planificació etc. No podem oblidar que un poble està format
per 4 grups: ciutadans, sector associatiu, sector administratiu
i sector empresarial i els quatre han de treballar amb conjunt,
per tant hi ha d'haver comunicació entre els quatre grups.

A diferència del que ens podia fer pensar la
intensitat de la campanya i de tenir la
sensació que en aquestes eleccions la
participació havia estat més alta, els
resultats ens diuen que no, que l’abstenció
ha estat 4 punts per sobre de la del 1999 i
pràcticament igual que la del 2003. El que
sí ha variat és la suma de vots blancs i
nuls, que les darreres eleccions havien
superat el 3%, arribant al 5,60% el 2003 i
en aquesta ocasió han quedat a la ratlla del
2%.
De tot plegat cadascú en pot fer la seva
lectura, des de CiU, estem contents, doncs,
malgrat el desgast dels anys i l’empenta de
les altres candidatures, només per molts
pocs vots no hem pogut mantenir el 5è
regidor. Continuem disposant de la majoria
necessària per governar en solitari, per tirar
endavant el nostre projecte, per bé que
hem rebut el toc d’atenció: hi ha coses que
no hem fet bé, hi ha coses que s’han de
millorar i en aquest sentit és en el que
treballarem.
Per acabar, volem dir-vos que l’actual Equip
de Govern té un programa clar: el de
Convergència i Unió. Però també té les
coses clares i a partir del dia 28 de maig
vàrem deixar de ser l’Equip de CiU per serho de l’Ajuntament, del poble i de tots els
seus veïns.
Moltes gràcies i a disposar.

L’actual Ajuntament ha augmentat el nombre d’hores de
dedicació dels seus regidors i, fins i tot, s’ha incorporat una
persona com a càrrec de confiança de l’alcalde; així doncs,
s’ha passat de la dedicació a temps parcial de l’alcalde i la
regidora de Cultura a la dedicació exclusiva per part de
l’alcalde i el tinent alcalde, juntament al nou càrrec de
confiança. Per tant creiem que tant els ciutadans com
nosaltres, com a grup a l’oposició, encara hem de ser més
exigents amb el nou l’Ajuntament. Tot i aquest augment de
personal creiem que l’actual Ajuntament és deficitari dins
l’àmbit de personal i, per tant, cal crear una nova figura per
desenvolupar socioeconòmicament el poble. Aquesta figura
podria ser un AODL, però, què són i qui els paga?
Els AODL són tècnics, titulats superiors o de grau mitjà, que
treballen a temps complet en un projecte de desenvolupament
local impulsat pels ens locals o per entitats dependents o
vinculades a una administració local. La seva missió és
dinamitzar, promoure i executar, en concertació amb d'altres
agents del territori (agents socials, econòmics, empresarials i
altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció
econòmica en el seu territori d’actuació, cercant un creixement
econòmic sostenible generador d’ocupació. La quantia de la
subvenció arriba fins al 80% dels costos laborals totals de
l’agent d’ocupació i desenvolupament local, amb un màxim de
27.045,54 euros l’any per cada contractació subvencionada,
que es concedeix pel període d’un any, prorrogable fins a un
màxim de quatre anys. Creiem, doncs, que l’actual Ajuntament
hauria d’incorporar aquesta figura dintre el personal, ja que
pràcticament la totalitat del cost ve subvencionat.
Grup Municipal PORT-AM

Grup Municipal CIU
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen

Ara és el moment
Ara és el moment de fer realitat allò que els veïns i les veïnes del Port de la Selva esperen de nosaltres,
uns des de l’equip de govern i els altres des de l’oposició. Són moltes i importants les fites que cal
dur a terme en aquesta legislatura.
El Grup Municipal del PSC contribuirà amb propostes constructives, amb compromís amb el nostre
poble i amb esperit positiu a facilitar l’acció de govern; cada dia és més necessària la voluntat
d’entesa entre les persones per assolir objectius comuns, per aconseguir una major participació
ciutadana, per fer que l’Ajuntament sigui de tots i per a tots. Esperem de tots els grups municipals un
espai de diàleg i negociació, un espai de generositat i una mà estesa per incorporar noves idees.
Estarem a l’oposició essent conscients de la nostra situació i farem els possibles per convèncer
l’equip de govern de la necessitat d’un canvi social, d’una major obertura a l’opinió de la nostra gent,
de resoldre amb rapidesa els problemes del dia a dia.
No pot passar cap més legislatura sense habitatges socials, sense resoldre problemes plantejats en el
passat, cal un Pla de desenvolupament turístic per assolir una major desestacionalització de la
temporada, els emprenedors necessiten una zona industrial adequada al volum i les activitats del
nostre poble.
El Port de la Selva i les seves persones es mereixen les oportunitats necessàries per fer efectius els
seus projectes personals i col·lectius, és molt important que els fills del nostre poble triïn viure aquí
i no a pobles propers per la facilitat d’adquisició d’un habitatge. És molt important donar servei a les
necessitats actuals i per això cal escoltar la joventut, les persones amb dificultats, els nostres
empresaris i a tothom que vulgui expressar la seva opinió i us animem a participar de l’enquesta de
l’Agenda 21 que servirà per tenir un major coneixement de la realitat.
Des del Grup Municipal del PSC, volem constatar la inauguració del Consultori Local depenent de
l’Institut Català de la Salut a càrrec de la Sra. Marina Geli i també de l’inici de les obres de construcció
de les noves escoles, totes dues realitzades amb l’actual Administració de la Generalitat de Catalunya.
El que trobarem a faltar són places d’estacionament a l’actual Consultori. Ens haurem d’estacionar de
qualsevol manera, segurament sobre la vorera, quan acompanyem els nostres avis al metge, o els
haurem de deixar ben asseguts a la sala d’espera fins que estacionem correctament el nostre vehicle.
D’això en podem dir falta de previsió?
I no podem deixar de destacar les obres del camí de ronda. Estem d’acord que cal una millora i que
amb aquest objectiu és realitzen, però ara? Aquells que estiuegin en alguna de les cases arran de camí
es deuen posar les mans al cap, i no n’hi ha per menys.
Els projectes s’han de planificar i reflexionar, no s’haurien de poder permetre unes obres d’aquestes
dimensions durant la temporada d’estiu.
Estem davant d’una gran oportunitat de representar-vos amb eficàcia i responsabilitat, el nostre
compromís és de treball i d’il·lusió envers aquest projecte iniciat i us convidem a participar en el nostre
equip. Visca el Port de la Selva.
Grup Municipal PSC

Estem preparant una exposició sobre l’escola del Port de la Selva.

Tens fotos de l’escola?
Ens les vols deixar?
Més informació a la Biblioteca (tel. 972 387 538)
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Aquest agost
viu les nits d’estiu
DIMARTS, 14

DIJOUS, 2

Cinema al passeig:
Un Pont a Terabithia

Concert a l'Església:
El Contrabaix Viatger

DIJOUS, 16
DIJOUS, 9

Concert a Sta. Helena:
amb Mariona Sagarra

Concert a l'Església: amb l’Orquestra
de Cambra de l'Empordà
DIVENDRES, 17

Swing al passeig amb Hot Carajillo’s
Happy Band

DIVENDRES, 10

Sardanes al Passeig: amb
la Cobla la Principal de la
Jonquera

DIVENDRES, 24

Havaneres al passeig amb
el grup Terra Endins

11 de Setembre
Diada Nacional de Catalunya

A les 12 h,
A St. Pere de Rodes
SARDANES I APERITIU POPULAR
A les 18 h,
Al passeig
SARDANES I HAVANERES
Cobla La Principal del Rosselló
Grup Mar d'Amunt
15
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BREUS

Actualitat i notícies

GUÀRDIA MUNICIPAL

Si els necessiteu truqueu:

24 hores
al vostre servei

972 126 600

El 19 de juliol, la Guàrdia Municipal va
estrenar el nou vehicle patrulla, es tracta
d’un Suzuki Gran Vitara. Aquest
substitueix el vehicle Nissan pick up que
durant els darrers 4 anys els ha permès
desenvolupar la seva tasca.
Aquest estiu, onze agents vetllaran per
la seguretat del municipi. A més del nou
vehicle també disposen de dues
motocicletes Honda de 250 cm3 que els
permeten patrullar per bona part del
terme.

L’ACA ENS CONCEDEIX UN AJUT DE 260.991,38 €
per la reutilització de les aigües regenerades
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ens ha concedit un ajut
de 260.991,38 euros per fomentar la reutilització de les
aigües no potables que han rebut un tractament terciari a
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals. El Port de la Selva
ha estat pioner en aquest ús, de manera que una part dels
hidrants per incendis ja se n’abasteixen. També s’obliga a
les noves urbanitzacions a disposar d’una doble xarxa
d’aigua per als serveis d’incendis i de reg municipal.
Sempre amb la finalitat d’estalviar aigua.
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BREUS

Actualitat i notícies

UN COP MÉS
TRES BANDERES BLAVES
PER AL NOSTRE POBLE
Aquest 2007 la platja Gran, la platja del Pas
i el Club Nàutic del Port de la Selva també
han estat guardonats amb la Bandera Blava.
La Bandera Blava és un guardó i una
ecoetiqueta, voluntària i exclusiva, que es
concedeix anualment a les platges i els ports
esportius. En el cas del Port de la Selva,
l’Ajuntament gestiona les candidatures de
les platges i el Club Nàutic, la del port
esportiu.
Bandera Blava treballa a favor del
desenvolupament sostenible en platges i
ports esportius guardonats i difonent
aquelles platges i ports que compleixen
criteris estrictes de qualitat de les seves
aigües de bany; informació i educació
ambiental; gestió ambiental, així com
seguretat i altres serveis.
Més informació a: http://www.blueflag.org

RESTAUREM L’ERMITA
DE SANT BALDIRI
DE TABALLERA
L’Ajuntament del Port de la Selva està
treballant des del 2004 en la rehabilitació de
l’ermita de Sant Baldiri de Taballera.
Gràcies a un projecte de cooperació europea
“L’Art Romànic Català i el Mestre de
Cabestany”, finançat per FEDER, entre
l’Ajuntament del Port de la Selva i
l’Ajuntament de Cabestany, amb la
col·laboració de la Diputació de Girona i de
la Generalitat de Catalunya, s’ha pogut tirar
endavant el procés de restauració de
l’ermita.
Els criteris d’intervenció es basen en un
respecte als diferents moments d’ocupació
del monument i en la consolidació de les
restes arquitectòniques, amb la utilització de
materials i tècniques diferenciables de les
restes originals però integrades a l’entorn.
17
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BREUS

Actualitat i notícies

FRANJA DE PROTECCIÓ
PER INCENDIS FORESTALS
A LA VALL DE SANTA CREU
El mes de juny es va executar la franja de
protecció per incendis forestals del veïnat de la
Vall de Santa Creu amb la finalitat de garantir la
seguretat de les persones i els immobles en cas
de foc.
Els treballs han consistit bàsicament en el
desbrossat de les zones arbustives i la poda i
aclarida de les zones arbrades de manera que
s’ha reduït la càrrega de combustible vegetal i
per tant la intensitat del foc en cas d’incendi,
cosa que facilitaria la seva extinció.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Parlar en català amb algú que no en sap, fins i tot si acaba d’arribar, no és un gest de descortesia:
• És un acte de solidaritat, perquè és una eina imprescindible per integrar-se en la societat i per
viure-hi en plenitud.
• És un acte d’autoestima, perquè, parlant català, mostrem l’orgull de sentir-nos catalans.
• És un acte de civisme, perquè contribuïm a la vitalitat d’una cultura amb més de deu segles
d’història i afavorim la construcció d’una societat cohesionada i que vol tenir veu pròpia al món.

CONEIX EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
Visites guiades concertades a:

- Exposició sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- Sant Baldiri de Taballera
Més informació i reserves a l’Oficina de Turisme (Tel. 972 387 025)
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El Pont Vell,
POSEM EN VALOR EL NOSTRE PATRIMONI

ins de les obres de millora d’accés al
Port de la Selva, pel costat sud del
poble, és a dir venint per la carretera
de Cadaqués, s’ha construït una
rotonda i s’ha intervingut en el Pont Vell.

D

L’estat de conservació del Pont Vell
és molt bo. La intervenció que s’hi
ha realitzat ha estat el
desbrossament, el rebaix de les
terres portades per la ribera
que tapaven la part inferior del
pont, la consolidació d’algunes
de les pedres i l’encerclament
mitjançant baranes de fusta per
protegir i destacar el pont. Només
es coneix una petita intervenció
anterior de consolidació de pedres
soltes, l’any 1982 per part de l’Ajuntament.
L’arc del pont és rebaixat, fet amb lloses
llargues i estretes de pedra del país, es va
construir amb un xindri, amb un encanyissat i
pedres. Les baranes tenen lloses planeres a la
part superior. La part del terra del pont està

formada per lloses planes a les dues entrades
i pedres grans i irregulars a la resta del pont.
El Pont Vell es troba en el camí vell que
comunicava la Selva de Mar amb el camí
que pujava per la Costa de l’Oratori,
cap als masos de la muntanya de
Sant Baldiri i arribava a
Cadaqués. Passava per sobre
de la ribera de Rubiés, fins
que va variar el seu curs i el
pont va quedar en desús.
L’origen d’aquest pont és
desconegut, per la seva
arquitectura i el seu parament
se li atribueix un origen
medieval. J. Badia i Homs el situa
entre el s. XV i el XVII. Josep Mallol i
Oriol en parla a Monuments a les nostres
muntanyes, 1996 i diu que es va construir
sense l’autorització de l’abat del monestir de
Sant Pere de Rodes, davant les dificultats de
travessar llocs pantanosos.
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Per a qualsevol suggeriment contacteu amb l’Ajuntament:

bustia@portdelaselva.net
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