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Presentació
Benvolguts conciutadans/anes:
Ja som a les portes de les festes més entranyables del món
occidental de cultura cristiana: NADAL. Ho escric amb majúscules,
perquè hi ha hagut uns “il·luminats” que ens manen, que, basant-se
amb un laïcisme de pa sucat amb oli, volien que se’n diguessin
festes d’hivern i, a la Setmana Santa, festes de primavera.
Mentrestant, des d’un altre departament d’aquest mateix govern, es
demana als ajuntaments que donem tota classe d’ajuts i facilitats,
perquè els creients d’altres religions tinguin tot el que els convingui
per poder dur a terme les seves celebracions, fet normal i assolit
pels que creiem en la llibertat de culte. Gràcies a la pressió popular
i, per què no dir-ho, en aquest cas pel seny del conseller d’Educació,
s’ha aturat aquest atemptat contra les pròpies arrels.
Emesa aquesta opinió personal, trobareu en aquest butlletí els fets
més rellevants d’aquests darrers mesos. Destaca la visita del
conseller de Governació, que ens va fer l’honor de venir a
presentar el programa Viure al Poble, dins el qual el nostre municipi
ha estat seleccionat per obtenir una importantíssima subvenció,
gràcies a la presentació d’un projecte impecable liderat per l’equip
de govern, i dut a terme pels tècnics municipals amb suport extern. Aquest va ser catalogat, d’exemplar, pel conseller
Ausàs, que va felicitar-nos no només pel projecte sinó pel model de poble i aquest èxit l’hem de fer extensiu a tots plegats.
El mateix dia, el conseller va aprofitar per inaugurar les obres de l’Ajuntament i també la Seu de l’Associació Cultural
puig Gros, a la Casa del Mar, una prova més de la vitalitat del poble.
Altrament s’han enllestit les obres de connexió entre les Figuerasses i el Mirador, tot creant una nova via de
circumval·lació. Al mateix temps hi ha engegades quatre obres importants pel bon desenvolupament municipal.
La millora en el bombament de les aigües residuals del Moll de la Timba representarà la fi dels embussos al carrer de
l’Illa. El carril per a vianants i bicis, fins a la Selva de Mar, que representarà una inversió en seguretat per a les
persones que a diari van a caminar o en bici. Les darreres fases del camí de ronda des del Port de la Vall fins a
s’Arnella, que culminaran una obra del màxim interès tant turístic, com ciutadà. I la creació de la xarxa d’aigua
regenerada, que s’utilitzarà per al reg de jardins i d’horts que tinguin a prop la canalització. Aquest fet pot representar,
quan estigui en ple rendiment, un estalvi d’aigua potable d’un terç del consum total d’un dia del mes d’agost. I davant
de l’actual règim de pluges, aquest estalvi és del tot indispensable.
Continuarem amb accions a Sant Baldiri, i a Santa Creu, per millorar l’oferta cultural, indispensable pel bon
desenvolupament turístic. Trobareu també informació del funcionament de la biblioteca, l’oficina de turisme i altres
serveis. L’esforç de l’Ajuntament per reconduir el traçat del Camí de Sant Jaume, fixant l’origen i la fi aquí baix i no a
St. Pere de Rodes. Així com l’organització i el suport a altres actuacions i activitats, en tots els àmbits del món local.
Cal destacar l’arrencada definitiva del primer bloc d’habitatges de protecció oficial. Amb aquesta importantíssima
actuació, esperem poder satisfer les necessitats d’habitatge del nostre municipi, de manera que els adjudicataris
podrien ocupar-los a finals del 2010 i a principis del 2011.
Al llarg del proper 2010, es plasmaran les gestions fetes per possibilitar la construcció del primer sector de la zona
industrial, fet que podrà obrir nous horitzons d’ocupació al nostre poble.
En el butlletí passat preveia que el mes d’agost ens compensés, en part, la davallada de la primera part de la temporada
turística, com així va ser. Malgrat això, la situació continua essent molt delicada, des del punt de vista econòmic i pel
que fa a la destrucció de llocs de treball. A finals del mes d’octubre, el nostre poble tenia apuntades trenta-nou persones
a l’atur, que equival a un 5,78% de la població activa. El mes de gener d’aquest any eren quaranta-dues, i al maig, trenta.
A Catalunya, superen el 16%, i a Espanya, prop del 20%. La comparativa no resol la situació de les persones que es
troben atrapades en aquest fet tan lamentable, però us haig de dir que des de l’Ajuntament estem fent els possibles
per atenuar aquesta dinàmica i donar facilitats a tot el que pugui comportar la creació de nous llocs de treball.
El proper any hi haurà una puja moderada dels impostos municipals, fet que ve obligat pel compliment del Pla de
sanejament econòmic que va haver d’aprovar l’Ajuntament per no entrar en una situació d’ofegament econòmic. En
part a causa de la caiguda d’ingressos del sector immobiliari i la construcció, però també per la davallada d’ingressos
de les arques municipals, pel que fa a les aportacions de l’Estat i la Generalitat. Hem prioritzat mantenir serveis al
ciutadà, serveis que en alguns casos estem assumint quan no ens correspondrien per competència.
Us puc assegurar que aquest fet és puntual, i que en la mesura que s’hagin complert els objectius fixats, fins i tot
es podran congelar alguns impostos. I malgrat tot continuem sent, comparant-nos amb els municipis del nostre entorn,
el poble que té la pressió fiscal més baixa.
Mirant amb esperança el futur, us desitjo que feu realitat les vostres expectatives per a l’any nou i passeu unes Bones
Festes de Nadal.
Afectuosament,

Genís Pinart i Fernández

Alcalde del Port de la Selva
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Programa Viure al Poble

Ens visita el conseller de Governació
Viure al Poble és un programa del Departament de Governació i Administracions Públiques destinat a afavorir
l’activitat econòmica i les iniciatives emprenedores que permetin la dinamització i el desenvolupament local
dels municipis amb menys de 2.000 habitants. Els projectes seleccionats dins d’aquest programa responen
a una estratègia per possibilitar l’aparició de noves iniciatives econòmiques.
Un total de 26 municipi de Catalunya realitzaran projectes dins del programa Viure al Poble. El projecte del
Port de la Selva, juntament amb el de Vilajuïga, són els dos projectes seleccionats per al programa Viure al
Poble de la comarca de l’Alt Empordà.

Sgnatura del conveni de col·laboració.

Rehabilitació urbana del Port de la Selva
El projecte per a la rehabilitació urbana dels carrers del nucli històric s’ha elaborat tenint en compte les
necessitats de la població i les necessitats del centre històric del municipi. Es tracta de desenvolupar una
rehabilitació física del casc antic del municipi, per tal d’aconseguir un foment del benestar social i una
dinamització econòmica sostenible, tot potenciant l’oferta turística, a partir del patrimoni cultural, de la
millora dels espais públics i dels seus accessos.
L’operació consisteix en la renovació de les infraestructures urbanes, a través d’un seguit d’actuacions en
determinats espais emblemàtics del nucli històric: la rehabilitació del sistema viari a través de la millora del
paviment de la trama de carrers del centre; el soterrament de les diferents xarxes aèries de cablejat com
l’enllumenat, la baixa tensió i la telefonia; la instal·lació de mobiliari urbà per potenciar les zones de descans,
la millora de la xarxa d’enllumenat públic, i la supressió de les barreres arquitectòniques.
Els objectius del projecte Viure al Poble del Port de la Selva són la modernització dels serveis i les
infraestructures del poble, la revitalització del nucli del casc antic, la valorització del patrimoni cultural i de la
singularitat urbanística, la potenciació turística del municipi, afavorint-ne la seva desestacionalització, la
millora dels serveis turístics i la reactivació econòmica del centre històric.
4
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Aquest projecte suposarà una inversió total d’1.267.089 euros al municipi. Aquesta inversió serà cofinançada
pel Departament de Governació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb 677.396
euros. Les obres que es realitzaran a través del programa Viure al Poble hauran d’estar executades abans
del 31 de desembre de 2012.
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat de la directora territorial de
Governació a Girona, Mireia Mata, van signar, el dia 22 d’octubre, el conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà) per impulsar el projecte seleccionat dins del programa Viure
al Poble i establir-ne els mecanismes de seguiment i avaluació.

Inauguració de les obres de reforma de l’Ajuntament
i presentació de l’Associació Cultural Puig Gros
El mateix dia 22 d’octubre, el conseller Jordi Ausàs, acompanyat per l’alcalde, també van inaugurar les obres
de condicionament del nostre ajuntament. D’un pressupost global de 278.400 euros, el Departament de
Governació ha finançat aquestes obres amb 223.000 euros a través del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC). Aquestes obres de condicionament han permès instal·lar un ascensor per millorar
l’accessibilitat de l’edifici consistorial, i redistribuir interiorment els espais en funció de les necessitats
municipals.
La visita del conseller al nostre municipi va acabar a la Casa del Mar, on acompanyat del secretari d’Acció
Ciutadana, Sr. Josep Maria Civis, va assistir a la presentació de l’Associació Cultural Puig Gros.

Les autoritats escolten el discurs de la presidenta de l’Associació Cultural Puig Gros a la Casa del Mar.
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Quatre obres importants

Bombament, carril bici, aigua regenerada i camí de ronda
En aquests moments el nostre municipi té en marxa, o a punt de començar, quatre grans obres, que en la
seva totalitat suposen una inversió de gairebé dos milions d’euros i que un cop executades comportaran
millores notables pel poble.
A mitjan octubre, es van iniciar els esperats treballs a la carretera de la Selva de Mar. Aquesta actuació s’ha
endarrerit més d’un any, perquè la primera empresa adjudicatària va renunciar a executar l’obra i la Diputació
va haver de refer el procés d’adjudicació. El període d’execució previst és de quatre mesos, per tant la propera
Setmana Santa ja haurà entrat en funcionament el vial per a vianants i bicicletes que unirà el nostre municipi
amb la Selva de Mar. El cost total de l’obra és de 519.000 €, 112.000 € dels quals els aporta l’Ajuntament
del Port de la Selva i 79.000 € el de la Selva de Mar. L’actuació ens permetrà consolidar una passejada
habitual per a veïns i turistes amb unes mesures de seguretat fins ara inexistents.
La segona obra està vinculada a l’ús de l’aigua regenerada. Com molt bé sabeu, el nostre municipi fou
pioner en la instauració del tractament terciari de les aigües que arriben a la depuradora amb la
implantació d’un sistema que permet obtenir una aigua que, amb els corresponents controls, pot ésser
utilitzada per a usos no potables. Els treballs actuals preveuen la construcció d’una línia d’impulsió des
de la depuradora fins a un dipòsit de nova construcció a la zona del Mirador II, i a partir d’aquest una línia
de distribució que finalment estendrà els seus ramals fins a la carretera de Sant Pere, el pavelló i la Fonollera.
L’execució del projecte
s’ha adjudicat per
452.400 €, dels quals
l’Agència
Catalana
de
l’Aigua
(ACA)
ens en subvenciona
260.991,38 €.
Altrament, un cop passades les festes de
Nadal, s’iniciaran les
obres per la modificació de la cota d’enBase de l’estructura del nou dipòsit per a aigua regenerada del Mirador.
trada al bombament de
la canonada d’aigües
residuals del Moll de la Timba. Aquesta obra comporta la modificació del bombeig del sanejament del casc
urbà i la renovació de la darrera part del col·lector per tal d’obtenir un major pendent en aquest tram. La
finalitat és millorar la gestió de les aigües residuals en aquest sector, evitant els embussos endèmics al
carrer Illa i a la part final del carrer Platja. La inversió en aquest cas és de 164.140 €, el 75% subvencionat
pel Consorci de la Costa Brava.
Per a aquests dos projectes, aigua regenerada i bombament, hem aconseguit un finançament immillorable i
hem optat a presentar-nos al programa FOMIT (Fons Financer per a la Modernització Turística) del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio que ens ha concedit 325.485 € a través de l’ICO (Institut de Crèdit Oficial).
El darrer projecte que està a punt d’iniciar-se és el de condicionament dels trams 3 i 4 del camí de ronda,
entre el Port de la Vall i s’Arenella. L’obra unirà els sectors ja executats del camí. Segurament es tracta del
tram més espectacular, no només perquè transcorre per la part més feréstega del seu traçat, amb penyasegats, recs i caletes, sinó també perquè ens proporciona immillorables vistes del poble, de Sant Pere de
Rodes i de la Mar d’Amunt. El finançament d’aquesta obra l’assumeix en la seva totalitat el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino amb un cost d’1.123.984,74 €
6
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Connectat

Les Figuerasses i el Mirador
Després de molt temps parlant-ne, finalment s’ha fet
realitat anar directament de les Figuerasses al Mirador,
salvant la carrerada de la costa, ja és una realitat.
L’actuació realitzada ha consistit en la construcció d’un
mur de contenció que suporta el pas del vial i que
supera el desnivell de l’àmbit de la carrerada de la
costa. Amb els posteriors treballs de pavimentat i
encintat de voreres, s’han deixat a punt els 18 metres de carrer que connecten els dos sectors.
Paral·lelament s’ha soterrat en aquest punt el rec que baixa per la carrera donant continuïtat al pas de les
aigües plujanes. L’ús senderístic de la carrerada es garanteix amb la construcció d’una escala de pedra del
país que permet reconduir l’antic camí en el tram afectat pel talús.
Per evitar el risc de caiguda amb el desnivell generat, s’ha optat per col·locar una barana de fusta tractada a
la banda de ponent, al mateix temps que el mur de formigó s’ha tractat amb pintura de color verd fosc per a
disminuir-ne l’impacte visual.
El serveis tècnics municipals van realitzar una memòria valorada que establia un cost per a l’execució d’aquesta
actuació de 257.063 €. Però el cost en euros per a les arques municipals ha estat zero, perquè l’obra s’ha
efectuat amb càrrec al conveni signat per l’Ajuntament amb l’empresa Obres Pirenaiques per la cessió temporal
de l’espai municipal de l’antic camp de futbol de Montroses pel dipòsit de terres de rebaix.

La Biblioteca Municipal
Més de 2.000 usuaris i 700 préstecs durant el juliol i l’agost
Durant els mesos d’estiu, la biblioteca duplica el número d’usuaris. Segons les estadístiques de la
Biblioteca Municipal, els mesos de juliol i d’agost hem tingut 2.097 usuaris a la biblioteca. D’aquests,
1.161 són adults i 936, nens. Hem comptabilitzat 702 préstecs. Els préstecs de llibre d’adults
bàsicament són narrativa, tant en castellà com en català, amb un augment de sol·licituds de narrativa en
francès i en anglès. També hi ha molta demanda pel que fa als llibres de la col·lecció local. Pel que fa
als usuaris infantils, bàsicament l’interès se centra en l’àlbum il·lustrat. La franja d’edat entre 12 i 17
anys se centra en la narrativa juvenil.
Tenim un augment progressiu dels usuaris al nostre centre de lectura. Això es deu a la tendència general de
les biblioteques que van augmentant en número d’usuaris
i al ventall cada vegada més gran d’activitats que
s’ofereixen des de les biblioteques. Aquest estiu hem
experimentat una gran afluència de gent que ens visitava
per accedir a l’espai wi-fi. També ha continuat la demanda
d’utilització dels ordinadors de taula.
Les visites comentades a la Bíblia de Rodes, que es fan a
l’estiu, han seguit despertant molt d’interès, i s’ha
consolidat com una activitat pròpia del municipi.
Recordeu que la Biblioteca Municipal és oberta tot l’any,
podeu venir a buscar llibres, revistes, connectar-vos a
Internet i fer cerques o consultes sobre els temes que us
interessin. També tenim una programació estable, des de
l’octubre fins a l’abril, del Racó dels contes per a la mainada.
7

INFORMACIÓ GENERAL

Compromís amb el patrimoni

Continuem descobrint Sant Baldiri de Taballera
L’Ajuntament del Port de la Selva i la Universitat Autònoma de Barcelona signem un
conveni per excavar el jaciment arqueològic
Durant el període 2005-2008, l’Ajuntament del Port de la Selva va realitzar un seguit de treballs de consolidació,
rehabilitació i recerca. Entre aquests treballs hi havia les excavacions arqueològiques del conjunt de Sant Baldiri.

Sant Baldiri de Taballera, 1911, 2005 i 2008.

Les tasques arqueològiques van posar al descobert un seguit d’espais amb estructures i materials arqueològics que
situen l’origen del conjunt al segle VI. Es van excavar diferents àmbits del conjunt: el costat nord, mostrant la totalitat
del mur nord de l’església on es pot veure tota la seqüència constructiva del monument, des del segle IX fins al segle
XVIII. Relacionat amb l’església preromànica es va descobrir un espai funerari amb diversos enterraments, un d’ells
amb un tractament molt ric. També es va excavar l’interior de la nau de l’església al mateix temps que es van fer
diferents cales en tot el conjunt buscant els nivells de paviments. A la banda oest de l’església, i davant de la torre, es
van trobar estructures anteriors a l’església preromànica. Aquests dues darreres actuacions van quedar inacabades.
Amb tot plegat n’hi va haver prou per confirmar Sant Baldiri de Taballera com un excel·lent jaciment arqueològic,
amb representació de diferents períodes històrics.
Amb la finalitat de poder continuar els treballs arqueològics, l’Ajuntament del Port de la Selva i la Universitat
Autònoma de Barcelona han elaborat un conveni de cooperació amb un doble objectiu, el primer, donar
continuïtat als treballs arqueològics a Sant Baldiri, i, el segon, determinar la possible ocupació humana en
període antic del cap de Creus nord. La base d’aquest conveni és el projecte de recerca que porta el nom de:
“El jaciment de Sant Baldiri de Taballera i l’arqueologia del paisatge antic del cap de Creus i del seu entorn”.
Diferents elements posats al descobert el desembre del 2007 i el gener del 2008, com ara la tomba amb paviment
de tègula, l’aparició de molts fragments d’àmfora romana, alguns fragments de ceràmica sigil·lata, una estructura a
sota de l’angle nord-oest de l’església i els murs amb el recobriment del paviment d’opus signinum davant de la
torre, fan pensar en una possible ocupació tardoromana o altmedieval. Aquest aspecte queda poc definit en funció
de la informació que disposem avui. La continuïtat de les excavacions i el treball de recerca esmentat poden explicar
què va passar a casa nostra entre l’època dels dòlmens i menhirs que trobem en abundància en la serra de Rodes
i en el sector occidental del massís del cap de Creus i el període medieval i modern tan ben representat amb el
conjunt de Sant Pere de Rodes, Santa Helena i el poblat de Santa Creu, Sant Salvador de Verdera, Sant Baldiri de
Taballera, i el paisatge fortament humanitzat amb la presència de feixes, barraques de vinya i casals. També ens
pot explicar el perquè dels 17
jaciments de pecis romans davant
de les nostres costes i si tenien
alguna relació amb la població autòctona del segles I i II dC de la
Mar d’Amunt.

Dreta, espai funerari nord. Esquerra,
cala amb estructures altmedievals.
Paviment d’opus signinum.
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Habitatges de Protecció Oficial

Més a prop
Recent encetada l’anterior legislatura, 2003-2007, l’Ajuntament es va posar a treballar sense descans en
poder assolir l’objectiu d’oferir als veïns del Port de la Selva una quantitat raonable de pisos de protecció
oficial. I així es va començar a tramitar tota la documentació urbanística, a l’efecte de tirar endavant el
desenvolupament, pel sistema de cooperació, del sector SUD - 3 “Carretera de Cadaqués - 2”. Com molt bé
sabeu, les dificultats en aquest sector han estat importantíssimes.
Per això, i ja en aquesta mateixa legislatura (2007-2011), s’han buscat alternatives i s’han tramitat, amb
força celeritat i sense massa dificultats, els documents per resoldre favorablement el desenvolupament del
sector SUD - 5 “La Sorra - 2”, de tal manera que al dia d’avui l’Ajuntament ja disposa, per cessió gratuïta i
obligatòria, d’una parcel·la destinada a la promoció d’Habitatges de Protecció Oficial.
Davant les dificultats del moment, es van establir converses amb el promotor de la urbanització, per veure si
hi havia possibilitats i interès en fer la promoció dels Habitatges de Protecció Oficial (HPO). A partir d’aquí es
va preparar un plec de clàusules administratives particulars per a treure a concurs l’alienació d’aquesta
parcel·la.
Acomplerta la formulació del plec de clàusules per aquest concurs per alienació de finca municipal amb
permuta futura, el 18 d’agost de 2009, el Ple va prendre Acord d’aprovació inicial del Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir el concurs amb els vots a favor de la mateixa Alcaldia i els tres
regidors integrats al grup municipal de CiU, i l’abstenció dels dos regidors del grup municipal PORT-AM, cal
fer esment que el representant del grup municipal del PSC-PM havia presentat la seva renúncia al càrrec i
encara no s’havia fet el relleu corresponent.
En data 4 de desembre, el Ple Municipal ha resolt el concurs a favor de l’empresa Osseja Proyectos
Inmmobiliarios S.A., únic licitador, que serà l’encarregada de construir els Habitatges de Protecció Oficial
(HPO), les places d’aparcament i els trasters que s’hauran d’entregar totalment acabats a l’Ajuntament en
el termini de 12 mesos. Per tant, si es manté la normalitat actual, la primavera del 2011 es podran ocupar.

A

B

C

Exterior edifici i seccions pis tipus A, B i C
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Els acords del Ple municipal
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 19/8/2009
• Acord d’acceptació de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel senyor Lluís Carbonés i Cané.
El Ple pren coneixement i accepta la renúncia.

• Coneixement pel plenari de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2008, aprovada per la Comissió de
Govern Municipal i Aprovació de la liquidació del Pressupost de la Corporació corresponent al mateix exercici.
Els senyors reunits, per unanimitat, adopten aquest acord.

• Acord d’aprovació definitiva del projecte tècnic “Projecte executiu de xarxa en alta per a distribució d’aigua
regenerada al terme muncipal del Port de la Selva”.
Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors del grup municipal de CiU, i els dos regidors del grup municipal PORT-AM
s’abstenen.

• Acord d’aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació de les
obres del “Projecte executiu de xarxa en alta per a distribució d’aigua regenerada al terme municipal del Port
de la Selva”.
Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors del grup municipal de CiU, i els dos regidors del grup municipal PORT-AM
s’abstenen.

• Acord d’aprovació inicial del tercer expedient de modificació de crèdits al pressupost de despeses de
l’exercici de 2008.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal de CiU i voten en contra els dos regidors del grup PORT-AM.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I AMB CARÀCTER URGENT DEL PLE MUNICIPAL DEL 19/8/2009
• Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria.
Ratificada per unanimitat.

• Acord d’aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs per a
l’alienació, mitjançant permuta futura, de la parcel·la R3 del SUD – 5 “La Sorra”, inclosa en el Patrimoni
Municipal de sòl i d’habitatge
Hi voten a favor l’alcalde i el tres regidors integrats al grup municipal de CiU, i s’abstenen els dos regidors del grup
municipal PORT-AM.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 30/9/2009
• Presa de possessió del nou regidor del grup municipal PSC-PM.
En Francesc Xavier Barneda i Busquets promet el càrrec.

• Acord per fixar les dues festes locals per al proper any de 2010.
Per unanimitat, s’acorda que les dues festes locals en aquest municipi i per a l’any 2010 quedin fixades el 20 de
maig i el 5 d’agost.

• Acord d’aprovació de l’expedient i obertura de la licitació del “Projecte constructiu per a la modificació de
la cota d’entrada al bombament de la canonada d’aigües residuals del port del Port de la Selva”.
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació de l’expedient i obertura de la licitació del “Projecte executiu de xarxa en alta per a distribució d’aigua regenerada al terme municipal del Port de la Selva”.
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’acceptació de la subvenció rebuda pel projecte de “Rehabilitació urbana dels carrers del nucli històric
del Port de la Selva”, dins el programa Viure al Poble (Programa Operatiu FEDER 2007-2013).
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’acceptació de la subvenció rebuda en el marc del conveni amb la Diputació de Girona per a la gestió del Parc Natural de Cap de Creus, any 2009.
Aprovat per unanimitat.
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• Acord per a l’adhesió al Catàleg de serveis de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut.
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’adhesió al Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació del Pla bàsic de protecció civil, del Manual d’Actuació, i dels plans INUNCAT, INFOCAT i
NEUCAT per al nostre municipi
Aprovat per unanimitat.

• Acord pel nomenament de representant de l’Ajuntament a la Colla Gegantera del Port de la Selva
Per unanimitat s’acorda nomenar com a representant l’Alcalde-President.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 15/10/2009
• Acord d’aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals, aplicables a l’exercici de 2010.
Hi voten a favor els tres integrants del grup municipal de CiU, i, en contra, els representants del grup PORT-AM i el
del grup PSC-PM. L’alcalde, amb el vot de qualitat, decanta l’empat en favor de l’aprovació de l’acord presentat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 13/11/2009
• Acord d’adjudicació provisional en el concurs convocat per a l’execució de les obres del “Projecte executiu
de xarxa en alta per a distribució d’aigua regenerada al terme municipal del Port de la Selva”.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU, i la resta de membres del Consistori –dos regidors del grup
PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM– s’abstenen.

• Acord d’aprovació provisional de la novena modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació provisional del Pla especial dels horts.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU, i, en contra, els dos regidors del grup
PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.

• Acord d’aprovació provisional del Pla especial de serra Carbonera.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU, i, en contra, els dos regidors del grup
PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.

• Acord d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació P.A. - 2 “La Lloia”
Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors del grup municipal de CiU, els dos regidors del grup municipal PORT-AM,
i s’abstén el regidor del grup PSC-PM.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 25/11/2009
• Acord d’aprovació de les tarifes del subministrament d’aigua domiciliària aplicables a l’exercici de 2010.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU, i, en contra, els dos regidors del grup
PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.

• Acord d’aprovació del cànon aplicable al servei de recollida d’escombraries i neteja viària, per a l’exercici de 2010.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU, i, en contra, els dos regidors del grup
PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.

• Acord d’aprovació definitiva del Pla de millora urbana (PEMU) del Polígon d’Actuació P.A. - 10 “Panoramar”.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU, i, en contra, els dos regidors del grup
PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.

• Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació del pressupost de despeses, exercici 2009.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU, i, en contra, els dos regidors del grup
PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.
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Opinen
Arremangats i per feina
ns trobem a poc més de mitja legislatura, d’una legislatura difícil perquè coincideix amb una situació de
rescissió global important per a molts sectors. Però el poble no s’atura, i el nostre grup municipal continua
treballant per fer-lo avançar, a vegades amb passos difícils, que a priori fins i tot poden semblar impopulars
però que a la curta ens permetran mantenir i reforçar la base per afrontar millor el futur. És evident que hi ha
coses a millorar, però no s’hi val estirar sempre del discurs fàcil i demagògic del res no funciona. El nostre
municipi és un referent en molts aspectes, ho és per una situació geogràfica, és cert que inherent, que ens
ha permès oferir un model de turisme de sol i platja amb un component de valor natural important. Ho és en
el model de creixement urbanístic que ens ha fet créixer sense perdre l’encant, i això ha estat possible per
l’encert d’emmirallar-nos en el nostre entorn, definir una estratègia i projectar-la, sense escoltar els cants de
sirenes que durant anys arribaven d’altres indrets. Hem estat pioners en la recuperació, conservació,
coneixement i difusió del nostre patrimoni cultural convertint-lo en un atractiu més. Els darrers anys hem estat
capaços de dotar el municipi d’una estructura de serveis adients a les seves necessitats: biblioteca, escoles,
dispensari, centre cívic, pavelló, transport públic, tot plegat ens permet millorar en el benestar de les
persones. I així un llarg etcètera. Però el més important és que no estem al cap del camí, ens queden cartes
per jugar i camp per córrer. Hem de ser capaços de portar el nostre municipi a l’excel·lència, i aquest pas
l’hem de fer tots junts, cadascú de nosaltres des del nostre lloc hem de continuar impulsant el Port de la
Selva, com a poble i com a destinació turística. Us volem dir que el grup municipal de CiU està per la feina,
mira el futur, i liderarà la marxa, mentre d’altres, sense projectes i amb un discurs buit de contingut, queden
aturats buscant en el passat qualsevol futesa que els doni joc. En aquests moments d’inèrcia i reactivació
associativa en el nostre poble, volem estar al vostre costat, volem continuar des de la nostra responsabilitat
municipal, com sempre hem fet, donant suport i col·laborant amb tothom amb l’únic objectiu de convertir el
nostre poble amb un referent per a la gent de fora però sobretot per a la gent de dins.

E

El grup municipal de CiU us desitja un Bon Nadal i un pròsper 2010.
En el darrer butlletí titulàvem el nostre escrit 977, aquest número misteriós és el resultant de fer la resta dels 23 Habitatges de
Protecció Oficial a què ens vàrem comprometre des del nostre grup, de les 1.000 claus que va repartir un dels grups a l’oposició. En
cas d’arribar al govern municipal l’habitatge és garantit.

Grup Municipal de Convergència i Unió
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com

Una broma avançada dels Sants Innocents
na de les coses que sempre hem defensat és que l’Ajuntament estudiï les poblacions més properes. Que
es miri quina feina s’està fent, quines iniciatives s’hi desenvolupen, que s’estudiï la possibilitat d’engegar
projectes en comú, el que és el mateix: que puguem aprendre dels nostres veïns. Doncs bé, finalment, el
nostre estimat equip de govern s’ha emmirallat amb les localitats veïnes, tot i que ho ha fet per argumentar
la gran pujada dels impostos:

U

ALGUNS EXEMPLES:
1. L’aigua: una família que pagava uns 23 € d’aigua ara passa a pagar-ne uns 39 €.
2. Les escombraries s’apugen pràcticament un 5%. CiU dirà que ho ha fet perquè ho marca el conveni. Del
que ens queixem, però, és que el conveni és del 1985 i revisat el 1997 JA FA PRÀCTICAMENT 13 anys. No
és hora de revisar-lo? Els serveis que ofereixen són els corresponents als preus?
3. S’apuja l’IBI del 0.68 al 0.71 als béns urbans i els béns rústics passen del 0.69 al 0.90 (EL MÀXIM QUE
PERMET LA LLEI).
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4. S’apugen els preus de l’ocupació dels carrers (o sigui, terrasses i botigues que ocupen l’espai públic) i
ho fan d’una manera ESPECTACULAR:
Super fície que ocupen les ocupacions obertes, separades o adossades del local, que li donen per
metre quadrat i any, passen de 14.60 € a 30.00 €.
Ocupacions que es realitzin mitjançat tribuna tancada, per metre quadrat i any, passen de 39.10 € a 60.00 €.
5. S’apuja el Casal d’Estiu i s’apuja el Casal infantil “el Cau”, etc.
6. En definitiva, menys les fotocòpies compulsades, els nínxols del cementiri i quatre coses més, s’apuja
TOT, TOT i TOT.
Per a l’equip de govern, el Port de la Selva tenia uns preus per sota de les nostres poblacions veïnes i ara
que la conjuntura econòmica és nefasta, ara que tot va malament, ara que els negocis i les famílies del Port
de la Selva van malament, ara que la taxa d’atur al Port de la Selva està en el seu pitjor moment, en
definitiva, ara que vivim un dels pitjors períodes econòmics, el nostre estimat equip de govern ha decidit
anivellar els preus dels impostos als preus de les poblacions veïnes i nosaltres diem: “CIGRONS! NO ES
PODIEN HAVER FIXAT AMB LES COSES BONES dels nostres veïns?” i perdoneu per l’expressió tan grollera,
però ens ha sortit del cor.
Al míting central de CiU, el maig de 2007, ens varen prometre que només apujarien els impostos el que
puges l’IPC... ara que, també varen prometre Wifi, un Museu, i pisos de protecció oficial i un llarg etcètera
de promeses incomplertes. Una broma avançada als Sants Innocents? Bones festes a tothom.
Grup Municipal PORT-AM

Volem que el nostre poble s’acabi d’enfonsar?
om cada any i per aquestes dates, el GRUP MUNICIPAL PSC del Port de la Selva volem felicitar les
festes nadalenques a tots els vilatans i les vilatanes del nostre poble i desitjar-vos un bon any nou
carregat de bons pensaments i de bones accions.

C

L’Ajuntament ens tornarà a sorprendre?
NO! Tot seguirà en la mateixa línia. Continuaran contractant el personal com fins ara, sense seguir cap
paràmetre sòlid ni legal, seguiran prometent-nos les cases de protecció oficial com cada any, confonent-nos
amb les que construirà una empresa privada a la urbanització al costat del cementiri, que per llei també ha
de construir cases de protecció oficial i cedir-ne una part a l’Ajuntament. Ens volen vendre gat per llebre? Al
pas que anem, la zona industrial estarà preparada per als nostres néts.
Això sí, tenim una escola magnífica, però cap interès a mantenir-la, el mateix que passa amb les jardineres
del poble, que només s’arrangen quan vénen eleccions i després ja no es recorda ningú ni de pintar-les. Us
heu adonat que en aquest poble no passa el temps? Només cal mirar el rellotge de l’església.
Sort que l’agrupació Puig Gros per a majors de 50 anys ha encetat una nova tasca com agrupació, i cal
felicitar-los. També, a l’associació de comerciants que promou el comerç del poble, hi ha més de 50
associats, i d’altres associacions sense afany de lucre com ara el SIOKE, la colla gegantera, l’AMPA i d’altres
de nova creació que s’ocupen de promoure el municipi i de fer que la mainada i la gent gran, així com les
altres edats gaudeixin d’uns espais, d’uns actes i d’unes trobades que no haurien estat possibles sense la
seva col·laboració.
Encara no és hora de treure els contenidors de primera línia de mar, en un poble que vivim del turisme?
Cal que obrim els ulls tots plegats!
Grup Municipal
PSC del Port de la Selva
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Actualitat i notícies

Col·locada la senyalització direccional
del Camí de Sant Jaume
En el darrer butlletí, explicàvem les gestions fetes des de l’Ajuntament per fer
arribar el camí de Sant Jaume al centre del poble, evitant que l’inici i la fi fos
a dalt, al monestir de Sant Pere de Rodes. La segona setmana de novembre,
la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya va col·locar la
senyalització en el tram rural, queda pendent el tram més urbà comprès entre
l’Erola i el Moll d’en Balleu. Serà al final de l’avinguda J.V. Foix on hi haurà
el punt físic d’arribada i sor tida del camí, identificat amb un monòlit
identificatiu.
Paral·lelament, la Generalitat ha editat la guia del Camí de Sant Jaume pel tram
comprès entre el Port de la Selva i Montserrat.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Oficina de Turisme (estiu 2009)
Aquesta ha estat la primera temporada de funcionament de la nova Oficina de
Turisme. La seva nova ubicació va generar, en un primer moment, alguns dubtes.
A aquestes alçades, podem afirmar que no ha estat cap handicap, ans el contrari, l’Oficina de
Turisme ha atès
més consultes que
l’any anterior.
Des del primer de
juny fins a finals
d’agost s’han atès
9.754 consultes;
l’any 2008, durant
el mateix període,
se’n van atendre
7.372.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Cuida’t les dents
Amb l’objectiu de promoure hàbits d’higiene bucodental en la població
infantil, l’Ajuntament del Port de la Selva va fer arribar, el 13 de
novembre de 2009, l’exposició del DIPSALUT als alumnes del “CEIP
Les Clisques”. Aquesta és una actuació de caràcter lúdic i formatiu per
tal d’explicar, als nens i les nenes, conceptes, hàbits saludables,
alimentació adequada i bones pràctiques d’higiene dental.
14
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Molta participació a la festa de major d’estiu
Centenars de persones van seguir les activitats programades per la festa de la nostra patrona, la Mare de
Déu de les Neus. Aquest estiu, i malgrat la crisi, es va intentar diversificar més les activitats sense
incrementar el pressupost.
Als actes tradicionals com l’ofici, les sardanes i el ball de festa major s’hi van sumar, com ja és habitual,
la festa de l’escuma al passeig i l’exitós correfoc a la platja. Però aquest any, a més, s’hi va afegir la festa
jove nocturna, la sortida en cercavila del gegant, una sessió de cinema mut a la fresca acompanyat de
música en directe i un
enèrgic espectacle de circ de
carrer. També es van tenir en
compte activitats paral·leles,
de manera que es va fer
coincidir el concert commemoratiu del Centenari de la
Costa Brava al monestir de
St. Pere de Rodes amb les
dates de la festa.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Servei de Socorrisme i Salvament a la platja del Port de la Selva
Aquest estiu, l’Ajuntament ha contractat tres socorristes aquàtics i un socorrista bàsic-patró per oferir el
servei a la platja del Port de la Selva.
Aquest servei ha estat funcionant a ple rendiment 80 dies (des del 26 de juny al 13 de setembre) d’11.00 h
a 19.00 h.
En total s’han fet 196 actuacions, la majoria (89) vinculades a picades, 58 de medusa, 23 de peix aranya i
8 d’abella. Igualment s’han atès 38 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 (35), 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.
Només s’ha fet un rescat, concretament el dia 1 d’agost es va rescatar un jove de 22 anys que presentava
símptomes d’esgotament. La resta d’intervencions es tracta, en la majoria de casos, d’actuacions d’ajuda
als banyistes i usuaris de la platja.
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La colla gegantera es converteix en associació
El diumenge 21 de
novembre de 2009, la
colla gegantera del Port de
la Selva es va constituir
com a associació sense
ànim de lucre.
A l’acte fundacional, hi
van assistir una trentena
de persones, de les quals
en va sortir la primera
junta directiva encapçalada per en David Mañas i
amb participació de l’Ajuntament.
L’associació elaborarà un
programa d’activitats anual. Conjuntament amb l’Ajuntament, ja es treballa amb l’oferiment d’un curs de
percussió i en el disseny de les sortides locals.
La colla disposa d’una adreça de correu electrònic i d’un espai web:
collagegantera@elportdelaselva.cat - http://www.elportdelaselva.cat/colla-gegantera

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Només amb la TDT veureu la tele
Molt aviat la televisió de sempre s’acaba al nostre municipi (previsió inicial 31.12.09)
Com ja deveu haver sentit, la televisió de tota la vida és a punt de desaparèixer per donar pas definitivament
a la nova Televisió Digital Terrestre. Si encara no veieu la TDT a casa, ara és el moment.
Amb la nova televisió, hi sortim guanyant, perquè són molts els avantatges de la tecnologia digital: un nombre
més gran de canals, més qualitat d’imatge i so, més serveis associats a la televisió... I, a més a més, és gratuïta.
Si el vostre televisor és un model vell que no està preparat per rebre el nou senyal, haureu de posar un
descodificador. A més, haureu d’adaptar l’antena en cas que sigui col·lectiva. Si l’antena és individual, caldrà
renovar-la només si es tracta d’un model antic.
Si teniu cap dubte, us recomanem que consulteu un instal·lador autoritzat. El senyal arriba al nostre municipi
des del repetidor de sempre, el de Portbou, però, per donar servei a les zones fosques, l’Ajuntament n’ha
instal·lat un a la muntanya Dijous i un altre a la Granja, per cobrir la Vall de Santa Creu.
El trànsit a la TDT és un repte ambiciós que afecta tots els països de la Unió Europea. Però és també un
procés senzill per a cadascun de nosaltres. Ja ho sabeu, es tracta d’adaptar-nos als canvis o apagar la tele.
Així doncs, com diu la campanya de publicitat, no feu tard!
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Canvi en el grup municipal PSC-PM
En el Ple Municipal del dia 30 de setembre de 2009, va prendre possessió del càrrec el nou
regidor del grup municipal PSC-PM, en Francesc Xavier Barneda i Busquets, que substitueix en
Lluís Carbonés i Cané, que havia presentat la seva renúncia a finals de juliol.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Àrea esportiva i de lleure
Des de l’Ajuntament, estem treballant per convertir l’espai de tocar el pavelló,
ocupat en el seu moment pels mòduls provisionals de l’escola, en una zona
esportiva a l’aire lliure.
En la memòria realitzada pels serveis tècnics municipals per a aquest àmbit,
hi ha previst conservar el camp de “futbito” de sauló que ja es va fer durant
l’etapa d’ús escolar. En una primera fase, a començament de l’any que
encetem, es posarà en funcionament una pista de bàsquet, una de petanca
i un espai per patinar amb un Half pipe de 8x3 metres. Paral·lelament
s’il·luminarà l’espai i se’l dotarà d’un punt d’aigua.
En una segona fase, aprofitant el pas del carril bici i de vianants que uneix
el Port i la Selva, l’espai acolliria un petit parc de salut per 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.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Sortim a la muntanya amb seguretat
Després del desgraciat accident patit, la primavera passada, per
una nena de sis anys en el nostre municipi quan es va perdre en el
transcurs d’una excursió amb la seva família a Sant Baldiri de
Taballera (massís del cap de Creus), des de l’Ajuntament vàrem
iniciar un seguit d’accions amb la finalitat de millorar en tots els
aspectes possibles per fer irrepetible una situació similar.
Des de l’endemà mateix es va començar a treballar en temes de
senyalització i informació amb els tècnics del Parc Natural. Un altre
dels compromisos era treballar amb els nostres infants una sèrie de
conceptes bàsics, que no podem obviar quan sortim a la muntanya.
El dilluns 22 de juny de 2009 al CEIP les Clisques, des de la
Regidoria de Governació, es va fer una xerrada a tots el nens amb
el suport d’una presentació en power point on es repassaven el
passos a seguir quan es va d’excursió. Aquesta activitat va servir
com a prova pilot. En aquests moments, amb la col·laboració dels
voluntaris de l’ADF i el suport del Parc Natural de Cap de Creus, es
convertirà en un tríptic i una activitat d’educació infantil que
s’oferirà a totes les escoles dels municipis del Parc.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar ...
Per les festes de Nadal:
Nit de Nadal, 24 de desembre de 2009:
✓ A les 12.00 h de la nit, Missa del Gall.

Cap d’Any, 1 de gener de 2010:
✓ A les 18.00 h, la Quina a la Sala del Ball.

Nadal, 25 de desembre de 2009:
✓ A les 11.00 h, ofici amb acompanyament.
✓ A les 12.00 h, sardanes amb la Cobla Cadaqués a
la plaça Pol Nadal i Mallol.
✓ A les 18.00 h, la Quina a la Sala del Ball.

Diumenge, 3 de gener de 2010:
✓ A les 18.00 h, la Quina a la Sala del Ball.
Nit de Reis, 5 de gener de 2010:
✓ A les 18.00 h, arribada de SS MM Els tres Reis
d’Orient per mar.
✓ Rebuda a l’Ajuntament i trobada amb els nens
a la Sala del Ball.

Diumenge, 27 de desembre de 2009:
✓ A les 11.00 h, a la Sala del Ball, animació infantil
amb l’Àngel Daban.
✓ A les 12.00 h, arribada del Patge Reial i recollida
de cartes.
✓ A les 18.00 h, la Quina a la Sala del Ball.

Dia de Reis, 6 de gener de 2010:
✓ A les 18.00 h, la Quina a la Sala del Ball.
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