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

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

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

Serveis socials: 4t divendres de cada mes, prèvia
cita al telèfon 972 387 025.
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Aquest butlletí ha estat imprès
amb paper 100% ecològic,
totalment lliure de clor. TCF
Certificació forestal: la fibra utilitzada ve
de plantacions gestionades
de forma sostenible.

Presentació
Benvolgudes veïnes i veïns,
S’ha complert el primer any de l’actual legislatura
i malgrat les dificultats, que no són poques, voldria
valorar com a molt positius aquests dotze mesos
passats. Ho vull fer agraint a tots els membres del
consistori la seva participació i implicació en els
problemes i en la busca de solucions. Tots hem fet
i fem esforços per trobar vies de consens dins la
lògica discrepància política, només cal donar una
ullada als acords del plenari on es pot observar que un nombre important d’acords han
estat aprovats per unanimitat, en altres no ha estat així, s’ha debatut i cadascú ha pres
la decisió que considerava amb tota la naturalitat que comporta l’exercici democràtic.
En l’últim número publicat d’aquest butlletí, ja vaig fer una crida a prendre tota mena de
mesures per fer front a aquesta crisi que fa temps ens està caient al damunt, avui fins i
tot els governs de l’Estat i de la Generalitat no els queda cap més remei que admetre la
realitat i dir les coses pel seu nom: CRISI.
Des de l’Ajuntament, l’octubre de 2007, ja vàrem començar a prendre mesures d’estalvi, el
Govern central i l’autonòmic tot just ara diuen que ho faran. Em pregunto, és que l’Ajuntament
del Port de la Selva té millor informació que l’Estat i la Generalitat? O és que s’ha intentat
amagar el que tothom veia clar? No val la demagògia i menys quan es tracta d’informació
que pot afectar la confiança i el benestar de la ciutadania.
Deixant de banda “l’alta política”, en el nostre poble, amb esforç i superant les dificultats,
de mica en mica es van desenvolupant les actuacions previstes: les escoles, el camí de
Ronda, l’agenda 21, el projecte de zona industrial, la TDT... sense oblidar el dia a dia i la
necessitat de donar resposta a les demandes ordinàries i a les urgències de la ciutadania.
En definitiva no deixant d’avançar mai, ni que sigui a poc a poc amb pas ferm.
Vull agrair a tots els vilatans i també als visitants, l’alt grau de comprensió, la
col·laboració i la participació en l’aplicació de les mesures extraordinàries dutes a terme
per pal·liar els efectes del seguit de dificultats que estem travessant, un clar exemple és
el de l’aigua.
Des de l’Ajuntament continuem treballant constantment pel benestar de tots i totes. No
dubteu que qualsevol iniciativa que tingueu per millorar el poble ens la podeu transmetre
personalment o pels canals habituals. Aquesta serà estudiada i analitzada de forma acurada
amb la finalitat d’aplicar-la amb rigor, si se’n demostra la seva idoneïtat.
Amb la seguretat que ens en sortirem i que el Port de la Selva anirà endavant us desitjo
un any més que passeu una bona Festa Major de la Mare de Déu de les Neus.
Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva

Homenatge al doctor Moisès Broggi, fill adoptiu
Com ja us informàvem en el darrer butlletí el Ple Municipal
d’aquest Ajuntament va acordar nomenar fill adoptiu del
municipi al doctor Moisès Broggi i Vallès.
El passat dia 7 de juny de 2008 van tenir lloc els
actes d’homenatge al doctor Broggi.
Els actes es van iniciar a les 12 del migdia amb el
nomenament oficial de fill adoptiu del municipi
del doctor Moisès Broggi, en un acte que ell
mateix va qualificar com "l'acte suprem" de la
celebració dels cent anys que acabava de complir.
L’alcalde de la localitat, Genís Pinart, un cop més va
destacar "la vàlua i la qualitat humana” del Dr. Broggi,
així com la seva “senzillesa, gairebé humilitat”.
Els actes varen continuar al tram urbà de la carretera que
ve de Cadaqués, que el poble del Port de la Selva ha volgut
dedicar al doctor donant-li el seu nom. Els nens del CEIP les
Clisques van recitar “Cançó del Port de la Selva” d’en Josep Maria de
Sagarra on es descrivia el paisatge que va trobar el doctor Broggi en els inicis de la seva relació amb el poble.
Per acabar els actes, l’Ajuntament va convidar a dinar al doctor Broggi i a la seva esposa a l’hotel Portocristo
acompanyat de les autoritats, a més d’un nombrós grup de veïns i estiuejants del municipi que es van
acomiadar a ritme d’havanera amb el grup local Mar d’Amunt.
Durant els actes el doctor Broggi va estar acompanyat de la seva esposa, Angelina Trias, descendent del
municipi i néta de qui havia estat precisament el metge del poble.
Durant l’acte a la Sala de Plens, el doctor Broggi va fer emocionar als assistents amb les seves paraules. Així
va manifestar: “des d'un principi vaig quedar encisat pel Port de la Selva, per les seves muntanyes, les seves
vinyes i la bellesa del cap de Creus. Però em va impressionar molt més la manera de ser de la seva gent, la
seva bonhomia". I va continuar dient: “considero aquest acte d´homenatge l’acte suprem de la celebració del
meu centenari”. Va acabar de guanyar-se el
públic dient: “fer cent anys no té cap mèrit, el
que té mèrit és haver-me guanyat la vostra
confiança”.

Nascut a Barcelona el 1908,
Broggi es va llicenciar en medicina l'any 1931,
especialitzant-se en cirurgia.
Va ser metge de les Brigades Internacionals
durant la Guerra Civil i, per la seva trajectòria professional,
va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi el 1981.
Si voleu saber més de la seva vida
hi ha dos llibres publicats els darrers anys:
Memòries d'un cirurgià i la seva continuació, Anys de plenitud.
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Recollida d’escombraries
grans productors
El dilluns dia 16 de juny des de l’Ajuntament es va convocar als comerciants i restauradors amb negocis en
el casc urbà del nostre municipi amb la finalitat de presentar-los la proposta de gestió de les deixalles per a
grans productors per aplicar aquest estiu.
La primera mesura proposada per l’Ajuntament ha estat la de fer una recollida porta a porta als comerços
dels carrers principals de la nostra població del paper i el cartró, aquesta fracció col·lapsava els contenidors
de seguida, no tan sols els blaus, sinó també els de rebuig. En molts casos això provocava que les
escombraries s’haguessin de quedar a fora. Així des de l’1 de juliol i fins al 31 d’agost el cartró es recull tres
cops per setmana, dilluns, dimecres i divendres a partir de les 5 de la tarda. La ruta de recollida s’inicia al
carrer de Llançà, segueix pel carrer de la Platja i el carrer Illa, amb la volta al Moll de la Timba i d’en Balleu.
Continua pel carrer Mar i Lloia fins al Moll Gros d’on torna a baixar fins a la plaça d’en Pol Nadal i Mallol per
acabar fent el carrer Major, l’Avinguda Dr. Broggi i l’aparcament dels Horts. El cartró i el paper es deixa plegat
davant de cada establiment just abans de les 17h.
La segona mesura va adreçada als establiments que generen molt de rebuig, bàsicament restaurants, bars i
supermercats. A aquests els hem facilitat uns contenidors de 120 litres personalitzats que s’han de treure a
darrera hora, quan es tanca l’establiment, i deixar-los en el punt d’aportació més proper.
És evident que les mesures tenen repercussió diferent a cada negoci, així molts comerços només es veuen
afectats per la fracció del cartró i en canvi d’altres per la del rebuig o per totes dues.
Per fer front a qualsevol contratemps s’ha facilitat als establiments que ho han sol·licitat una clau del punt
de recollida de darrere el pavelló per tal que pugin utilitzar-lo qualsevol dia i a qualsevol hora.
Aquest és una primer pas per resoldre un dels grans problemes del nostre municipi i de la nostra societat, la
gestió dels residus. No és una proposta definitiva, tan sols una prova, i com a tal serà sotmesa a un
seguiment. Així els establiments han estat i seran visitats al llarg de l’estiu per tècnics que expliquen amb
detall tot el procés, responen a dubtes i preguntes. Al mateix temps valoraran com funciona, a través dels
inconvenients o problemes que hi veuen els
productors.
Des de l’Ajuntament volem agrair les facilitats
dels afectats pels canvis que certament i fins
avui valorem com a positius.

Els nous contenidors

Cartró ben posat a punt de ser recollit
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CAMCAT

Pla de Protecció Civil per a episodis
de contaminació accidental
de les aigües marines
Les nostres costes són un important patrimoni natural, social, econòmic i cultural. La contaminació, en un
sentit ampli, posa en perill aquest patrimoni extens. Tot i que la majoria de la contaminació que afecta els
mars i oceans procedeix de terra d’una forma “continuada i constant”, la contaminació episòdica o accidental
procedent de terra o mar representa un factor important que cal prevenir, minimitzar i controlar.
Davant les costes del cap de Creus es produeix un important moviment de vaixells carregats amb substàncies
que poden representar, en cas d’accident, un perill important; es tracta doncs, d’un risc potencial. Si en
aquest risc li afegim, una presència humana important i una activitat econòmica fonamental per al nostre
poble (pensem, per exemple, en el turisme), a més del patrimoni natural, social i cultural, arribem a la
conclusió que el risc de contaminació accidental de les nostres costes mereix la nostra atenció i, per tant,
una anàlisi de risc adequada.
Aquesta anàlisi s’ha fet dins de l’elaboració de l’Agenda 21 sota el títol d’“Avaluació i actuació dels riscos
geològics (despreniments), contaminació biològica, contaminació marina, avistament d’animals, morts o
desorientats a la costa al terme municipal del Port de la Selva” i ha donat com a resultat l’elaboració del
nostre CAMCAT (Pla de Protecció Civil per a episodis de contaminació accidental de les aigües marines).
Així doncs, amb l’objectiu principal de definir i coordinar l’actuació dels diferents mitjans involucrats, tant de
les administracions públiques com de les institucions públiques i privades, per tal d’obtenir el rendiment
màxim, en el cas de lluita contra la contaminació marina derivada d’un accident, l’Ajuntament va aprovar el
passat 26 de juny de 2008 la documentació corresponent al Pla de Protecció Civil per a episodis de
contaminació accidental de les aigües marines, que va ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el dia 10 de juliol de 2008.
Les funcions bàsiques d’aquest Pla són les de preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la
intervenció en emergències per accidents amb contaminació de les aigües que succeeixin en l’àmbit del
terme municipal –o en municipis veïns– i que el puguin afectar, en coordinació amb els grups d'actuació
previstos en aquest Pla. Igualment preveure procediments d'informació, alerta a la població i presa de
mesures orientades a la disminució de l'exposició de la població a la contaminació. Això implica la posada
en pràctica de mesures de tancament de la zona, d'allunyament, o d’altres específiques per a cada cas.

L’embarcació
Salvamar Alnilam
és un dels recursos
que disposa l’Estat
per lluitar també contra
la contaminació marina
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Iniciatives
per al foment del turisme sostenible
El turisme sostenible és el tipus de gestió que hem escollit per tal de protegir i alhora potenciar els valors del
municipi. L’entenem com l’altra cara de la percepció que hom té del turisme tradicional, com ara la massificació
dels municipis costaners, l’explotació constructiva, el malbaratament de recursos, els desordres i degradació del
medi, problemes socials, urbanístics... Es tracta, doncs, de potenciar els reclams turístics naturals, culturals i
tradicionals cobrint les necessitats dels visitants i tenint cura del patrimoni, a través d’una oferta planificada,
interessant i diversificada. És amb això que treballem en l’actualitat.

Potencialitat del municipi vers el turisme sostenible
En el global del context de la Costa Brava s’ha seguit una tendència de creixement estacional i urbanístic
desorganitzat, malgrat això, el Port de la Selva no s’ha emmarcat en aquesta línia. Compta amb un gran ventall
de reclams turístics relacionats amb l’entorn natural i cultural i mai ha promocionat el turisme massificat,
mantenint l’estructura social tradicional del municipi.
Per a la identificació i jerarquització dels recursos turístics, un dels mètodes utilitzats habitualment és el de
l’Organització d’Estats Americans (OEA), què recomana fer un registre de la informació i una avaluació dels
atractius turístics per determinar si les poblacions són bons destins turístics o no.
Si apliquem el mètode, en el cas del Port de la Selva, el resultat ens diu que el nostre municipi és una molt bona
destinació turística, ja que disposa d’una gran quantitat de recursos, tant lúdics com naturals perquè els turistes
puguin gaudir. Tenim, doncs, un municipi amb una alta potencialitat vers el turisme sostenible.

Iniciatives per al foment d’un turisme sostenible
Per parlar de turisme sostenible hem de partir d’unes premisses generals:
• Hi ha d’haver un compromís d’acció conjunta del sector públic i privat. Les iniciatives que es vulguin tirar endavant
s’han de basar, en el diàleg i el compromís d’acció conjunta dels ens competitius (sector públic i privat).
• El turisme ha d’esdevenir un motor de desenvolupament econòmic capaç de generar treball, modernitzar les
infraestructures, impulsar altres activitats productives i revalorar els recursos autòctons.
• El turisme pot esdevenir un fenomen de gran magnitud, per tant s’han de minimitzar els impactes que pugui
generar per garantir l’equilibri de les pròximes generacions.
A partir d’aqui us presentem les línies bàsiques i un seguit d’accions que l’equip de Govern ha previst, algunes
ja estan en marxa i en d’altres s’hi va treballant:

Gestió
• Desenvolupament i programació d’una nova plana web que esdevingui un canal de publicitat i comunicació eficaç
per als ciutadans i turistes, això serà possible amb l’aplicació de nous criteris d’accessibilitat tant per a usuaris
com per a cercadors i amb una nova estructura que millora la navegació.
• Promocionar un segell de qualitat ambiental del municipi. El turisme de sol i platja encara és viu i important, però
no pot atreure visitants tot l’any. Per tant, cal aprofitar l’elevada qualitat ambiental del Port de la Selva, la bellesa
paisatgística de l’espai i el nostre ric patrimoni històric i cultural per complementar l’oferta turística.
• Impulsar la marca de “Destinació turística familiar” entre els professionals del sector. Aquesta iniciativa està
emmarcada dins una estratègia del Consorci de Turisme de Catalunya.
• Revisar l’oferta d’activitats per donar resposta a totes les edats.
• Impulsar les bones pràctiques a través de sistemes ambientals de qualitat i marques ambientals per als
establiments turístics, mitjançant el control del consum energètic i de l’aigua, la qualitat de l’aire (intern i
emissions), els sorolls, els residus generats, la planificació del territori i la conservació del paisatge, la
comunicació i la formació ambiental del personal i l’oferta turística ambiental.
• Difondre la dinàmica del municipi vers la sostenibilitat (plans, activitats, responsabilitats, etc.) mitjançant un
sistema d’informació que arribi a la població resident i la visitant.
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• Impulsar l’adequació i modernització d’apartaments i establiments creant un signe de qualitat municipal que
garanteixi la seva idoneïtat.
• Control estadístic de visitants al municipi.
• Fomentar l’ús i prioritzar el petit comerç local, que és el que dóna servei tot l’any.
• Reduir els nivells sonors de les activitats turístiques.

Gestió de recursos i residus
• Potenciar una campanya informativa sobre el sistema de recollida selectiva del municipi, per tal que la població
visitant estigui assabentada de la mecànica de recollida municipal.
• Moderar el consum de recursos d’aigua, energia i residus per ordenança municipal, adaptant-les a la normativa.
• Impulsar sistemes de gestió de residus per a grans centres turístics generadors com hotels i restaurants.
• Regular i gestionar els consums d’aigua i energia dels establiments turístics per minimitzar l’impacte sobre els
recursos.

Gestió dels serveis
•
•
•
•

Oferir una xarxa d’aparcament suficient que possibiliti la peatonalització d’alguns sectors de la vila.
Facilitar la mobilitat dels turistes en bicicleta mitjançant el lloguer, la creació de carrils bici i d’aparcabicicletes.
Valorar l’impacte sobre el medi que causen les activitats recreatives ofertes al municipi i minimitzar-lo al màxim.
Potenciar la vessant nàutica del municipi facilitant la pràctica d’activitats en el medi marí.

Gestió del patrimoni ambiental
• Mantenir els itineraris pedestres i els senders, senyalitzant-los adequadament amb plafons informatius sobre els
drets i deures que suposa l’activitat.
• Acabar el camí de ronda per a permetre la comunicació al llarg del litoral del municipi.
• Crear nous itineraris de pràctica esportiva.
• Recuperar i conservar parets de pedra seca al costat dels itineraris per mantenir l’estructura tradicional del
paisatge, la qual cosa serà un reclam turístic.
• Explotar la marca Parc Natural de Cap de Creus i el turisme naturalista.

Gestió del patrimoni cultural
• Crear una exposició permanent sobre la Bíblia de Rodes que estrenyi el lligam del municipi amb el monestir.
• Crear un espai-exposició permanent sobre la revista Ressorgiment i vincular-lo al Museu de l’Exili de la Jonquera.
• Potenciar itineraris culturals vinculats al patrimoni arquitectònic.
• Revalorar el patrimoni marítim del municipi (pesca i les seves arts).
• Vincular els projectes de recuperació de vinya i olivera ja existents al turisme rural, amb la difusió dels mètodes
de cultiu del vi i l’olivera i la degustació gastronòmica d’aquests productes.
• Potenciar l’oferta gastronòmica del propi municipi.
• Crear nous esdeveniments festius que donin a conèixer el municipi, la nostra història, els nostres costums i les
nostres tradicions.

Per acabar o per començar
El turisme sostenible i alternatiu es defineix com un conjunt de relacions i fenòmens complexos produïts pel
desplaçament de les persones a un punt geogràfic durant un període de temps concret, on l’interès del viatge
resideix en conèixer la bellesa natural del lloc, la cultura, el patrimoni i les tradicions de la societat, satisfent
aquesta demanda mitjançant una oferta capaç de preservar la biodiversitat, els ecosistemes naturals i l’estructura
tradicional dels municipis turístics.
Amb aquest article molts podeu arribar a pensar que no hem descobert res i en molts aspectes, i per la mateixa
inèrcia, el nostre municipi ja fa temps que ofereix molts elements de turisme sostenible. Ara, entre tots hem de
ser capaços de sumar esforços, i de forma coordinada i organitzada afrontar el futur amb les màximes garanties
d’èxit, sense oblidar la sostenibilitat econòmica de tot plegat.
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Benestar Social.
Serveis socials bàsics
El nostre Ajuntament no disposa d’una estructura de serveis socials propis, però això no vol dir que no
s’ofereixi el servei. Ho fem mitjançant els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que
us presentem a continuació.
Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials i el més proper a les
persones del municipi. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les
persones, atenent les diferents situacions de necessitat i/o les que es puguin presentar. Els Serveis Socials
Bàsics inclouen els serveis d’ajuda a domicili, de teleassistència i els serveis d’intervenció sòcioeducativa
per a infants i adolescents, entre d’altres.
Aquests serveis van adreçats a les persones empadronades i/o residents al municipi i el seu principal
objectiu és el de millorar la qualitat de vida i el benestar social de les persones.

Qui us pot atendre?
Els Serveis Socials Bàsics estan formats per equips interdisciplinars compostos per: un/a treballador/a
social, un/a educador/a social i altres professionals de suport, que intervenen en funció de les necessitats
de cada situació.

Què fan?
Informen, orienten, assessoren i donen suport a les persones en situacions de dificultats personals, familiars
i/o socials.
Tramiten, i fan el seguiment de programes, prestacions i altres ajuts socials del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i/o d’altres administracions públiques.
Deriven als serveis socials especialitzats o a altres recursos.

Com es pot accedir al servei?
Les visites amb els diferents professionals són concertades. Cal demanar dia i hora de consulta a
l’Ajuntament o bé per telèfon al 972 12 00 48 - EBASP Llançà.

Un any més la Platja Gran, la platja del Pas i el Club Nàutic del Port de la
Selva han estat guardonats amb la Bandera Blava.

BANDERA
BLAVA

La Bandera Blava és un guardó i una ecoetiqueta, voluntària i exclusiva,
que es concedeix anualment a les platges i 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 difon 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
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Ens ha deixat en Josep Mallol i Oriol,
historiador local
El 16 de maig de 2008 va morir, a l’edat de 86 anys, a l’Escala, Josep Mallol i Oriol, fill del Port de la Selva.
Les seves restes reposen al cementiri del Port de la Selva.
Josep Mallol i Oriol va ser durant molt de temps el cronista i historiador del Port de la Selva. Va recollir les
tradicions populars, les festes i costums, el saber popular i oral dels pescadors i treballadors de la terra del
Port de la Selva i també va intentar descriure la manera de ser i de fer de la gent del Port de la Selva.
Gràcies a ell tenim un recull important de folklore del poble i una descripció detallada de com es treballava
la vinya, l’olivar i els horts i quines eines s’utilitzaven. També va descriure els diferents tipus de pesca des
del punt de vista de qui les ha utilitzat. Va reivindicar la recuperació dels nostres monuments, en particular
de Sant Baldiri de Taballera.
Publicava periòdicament els seus treballs i reculls, i pràcticament cada any treia un títol nou, el primer llibre
va sortir a la llum l’any 1974, era Armen Rodes i l’últim l’any 2000, amb el títol Tocar-ho tot (Contes a la vora
del foc). Entremig trobem títols com Retalls del Port de la Selva. 1980, Verd i blau. El Port de la Selva. 1981,
Regió del Cap de Creus (ermites, esglésies i castells). 1982, Coses… del meu poble el Port de la Selva.
1983, Reculls (dels nostres vells). 1984, A proa plena. Ruixims de tramuntana. 1985. Això era… el Port de
la Selva (el llibre del bicentenari). 1987, L’antic Port de la Selva, 1988, L’ahir del Port de la Selva, 1992,
Violetes i crisantems, (1993), En un racó del Mare Nostrum, 1994, Dos Arts que feren història (1995),
Monuments a les nostres muntanyes (1996), L’olivera, la vinya i el mar (Apunts antics de poble), 1997,
Records “d’algun temps”, 1997, Velles arrels port-selvatanes, núm. 1, 1998, Velles arrels port-selvatanes,
núm. 2, 1999, Esclats de tramuntana (bocins de diaris portats pel vent), 1999.
En el pròleg del darrer llibre escrivia: “… Aquest farà el vint-i-tresè llibre que publico, i dos opuscles. Ja he
arribat al vint-i-cinquè; em trobo gran i cansat. Aquest l’he fet amb més estimació perquè és del poble –tots
ho són del poble– però aquest són coses antigues, costums, balls, pesques i altres coses que si no les
hagués fet es perdrien per al poble, així queda documentat per a casa nostra. Ha estat un somni poder fer
conèixer tot això que he publicat. Encara que m’ho haguessin jurat, no ho hagués cregut mai…”
En nom de tots els qui estimem el Port de la Selva, gràcies pel teu somni.

La imatge recull
alguns dels llibres que
en Josep Mallol i Oriol
va escriure durant
la seva vida
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Ja ha arribat la TDT
(Televisió Digital Terrestre)
Des de la darrera setmana de juny el nostre municipi disposa de senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT)
que permet veure bona part dels canals d’àmbit estatal.
El senyal arriba per iniciativa municipal davant el retard que hi ha amb el senyal emès pels repetidors de
Por tbou, en l’actualitat només hi ha senyal dels canals autonòmics. Altrament amb aquesta nova
instal·lació ens garanteix la cober tura a tot el casc urbà i bona par t de les urbanitzacions i dóna solució a
problemes endèmics d’alguns sectors del poble que tampoc s’haguessin solucionat amb l’arribada del
senyal a Por tbou.
Per poder rebre a casa vostra el nou senyal cal encarar la vostra antena al cim de la muntanya del Dijous.
L’antena s’ha de posar en posició vertical, ara la teníeu horitzontal. Un cop fet això si la vostra televisió ja
porta incorporat el TDT només cal programar els canals, si la televisió no disposa de TDT caldrà posar-hi un
descodificador. En el cas de les antenes comunitàries us ho ha de fer un tècnic.
En tots els casos el millor que podeu fer és consultar a un instal·lador professional de la vostra confiança.
Aquest projecte s’ha realitzat de forma conjunta amb l’Ajuntament de la Selva de Mar i ha suposat una
inversió municipal de 12.575,91 €.

Programació TDT - Port de la Selva
1

8tv

2

EDC2

CANAL

13

VEO

14

TELEDEPORTE

15

INTERECONOMIA

16

Set en VEO

3

EDC3

4

105 TV

17

Tienda en VEO

5

ANTENA 3

18

CUATRO

6

Antena Neox

19

CNN+

20

La Sexta

21

40 Latino

44

CANAL

7

Antena Nova

8

Hogar 10

22

Promo

9

TV3

23

TELECINCO

10

C33

24

T5 Sport

25

FDF

26

FlyMusic

27

CincoShop

11

Canal 3/24

12

K3/300

48

CANAL
54

28

TV1

29

TV2

CANAL

30

24H TVE

65

31

CLAN TVE
11

CANAL
57

CANAL
59

CANAL
63
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Decret de sequera

Malgrat les noticies de millora de la situació de la sequera en el general del país a conseqüència de les
darreres pluges, que en el nostre municipi han estat més aviat escasses, i a partir de la informació sobre
l’estat dels nostres aqüífers aportada per l’empresa SOREA que té encomanada la gestió de l’aigua en el
nostre municipi, us fem saber que:
Avui, l’aqüífer que subministra el nostre municipi es troba 0,5 metres per sota del nivell que teníem ara fa un
any, fet que a mig termini, i si la situació no canvia, pot originar problemes en la satisfacció adequada de les
demandes d’aigua per a l’ús domèstic.
Per tal d’intentar assegurar al màxim cabal subministrat i la qualitat sanitària de l’aigua per als usos declarats
prioritaris per la llei, l’Ajuntament del Port de la Selva creu convenient adoptar un seguit de mesures de
caràcter excepcional, amb l’objectiu d’intensificar l’estalvi i fer un aprofitament encara més eficient de l’aigua,
i tot plegat, possibilitar que els recursos superficials i subterranis recuperin els nivells adients.
L’article 21 del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del Port de la Selva, publicat al BOP de
Girona número 84, de 21 de juny de 1994, estableix la prioritat del servei per satisfer les necessitats
domiciliàries dels habitatges i la resta d’usos, només en el cas que les necessitats de l’abastament ho
permetin. Així mateix, si el servei ho exigeix, es podrà fins i tot suspendre el servei per a aquests usos que
no siguin estrictament els domèstics.
Per tot el que s’ha exposat,
DECRETO:
Primer. Resta suspès el servei de subministrament d’aigua de la xarxa municipal pels usos que s’assenyalen:
Per a ús agrícola i de reg.
Per omplir piscines.
Per a ús industrial, com ara la neteja d’embarcacions.
Per a la neteja de carrers, façanes i terrasses.
Per a qualsevol altre ús que no sigui pròpiament el domèstic.
Segon. Recordar a tots els veïns que l’article 9.2.b) de la vigent Ordenança de policia, bon govern i circulació
(BOP de Girona, núm. 154, de 9 d’agost de 2001) prohibeix expressament rentar vehicles a la via
pública.
Tercer. Per satisfer la demanda d’aigua per als usos suspesos temporalment, l’Ajuntament posa a disposició
dels interessats, prèvia sol·licitud i informe, l’ús d’aigua regenerada provinent del terciari, que es
subministrarà a la sortida de la depuradora.
Quart. El present Decret es traslladarà a l’empresa SOREA, arrendatària del servei de subministrament
d’aigua, es publicarà al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i se’n farà la màxima difusió a la població
pels canals habituals.
Cinquè. Aquesta resolució serà vigent fins que no es dicti expressament l’aixecament d’aquesta suspensió
en el subministrament.
L’Alcalde
A la vila del Port de la Selva, el dia 4 de juny de 2008

!

La situació és prou complicada perquè ens l’agafem amb seriositat, així, des
d’aquí, l’Ajuntament agraeix públicament l’esforç de molts particulars,
industrials, entitats i administracions que col·laboren i s’han implicat en
l’estalvi. I alhora, volem condemnar les actituds d’insolidaritat de tots els
que per una raó o altra continuen malbaratant l’aigua.
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Els Plans especials dels Horts i Serra Carbonera
Ordenació del territori
Els Plans Especials del Sòl No Urbanitzable
El passat dia 26 de juny d’enguany varem aprovar
inicialment els plans especials de la Zona dels Horts i
el de Serra Carbonera.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, assenyala que
aquests dos sectors de Sòl No Urbanitzable, a causa
del seu elevat interès natural, han de ser objecte de
redacció d’un pla especial que ordeni el territori i reguli
els usos, segons l’especificitat de cada zona.

Pla Especial de Serra Carbonera (10.34Ha)
Els principals objectius són:
– Protegir i restaurar aquesta àrea donada la seva
importància ecològica i paisatgística, com a corredor
i connector del Parc Natural del Cap de Creus.
– Reservar i possibilitar el pas d'un vial de circumval·lació
que resolgui el trànsit rodat a l'est del nucli, de
manera que s'adeqüi a la topografia i s'integri en
aquest entorn.
– Reordenació de les antigues pedreres, de manera que
resolguin les necessitats d'aparcament temporal del
municipi.
– Possibilitar la implantació d’instal·lacions d'interès
públic i social degudament integrades en el paisatge.

Pla Especial de la Zona dels Horts (16.18Ha)
Els principals objectius són:
– Protegir i recuperar el paisatge, tant pel que fa a les
infraestructures, rehabilitacions d'elements arquitectònics, tanques, senyalitzacions, plantacions, etc.
– Reordenació dels espais en front de la carretera de
Cadaqués de forma que es resolguin les necessitats
d'aparcament temporal del municipi.
– Regular i ordenar les edificacions i activitats existents
sota criteris de minimitzar l'afectació sobre l'entorn
que es vol protegir.
– Mantenir l'ús d'horta tradicional, tot conservant els
recursos d'aigua.
– Recuperar i mantenir la xarxa de camins, que
permetin un itinerari paisatgístic per a l'ús de vianants
i bicicletes, prohibint la circulació de vehicles al seu
interior.
13
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La crisi de la construcció
també ens toca
Tal i com esperàvem, després d’un bienni 2006-2007 eufòric, hem començat a patir les conseqüències d’una
crisi d’abast mundial amb un descens sobtat d’ingressos per llicències d’obra concedides.
Els gràfics que s’acompanyen ens indiquen quina ha estat l’evolució, els darrers sis anys i en data 1 de juliol,
dels imports de pressupostos d’obres i d’impostos liquidats.
Podem observar que, en aquesta data, es troben al 33% i 37% respectivament de l’any passat. A hores d’ara,
pel que fa a recaptació, ens trobem a l’alçada del 2003.
Aquestes dades no fan més que confirmar els pronòstics tinguts en compte al moment d’elaborar els
pressupostos municipals i que de continuar així podrien quedar curts.
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Els acords del Ple Municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 27/3/2008
ció d’errades materials i desajustaments d’alguns articles, a
banda, de resoldre problemes de concreció i d’interpretació d’alguns dels articles del document de planejament, juntament amb
algunes contradiccions entre articles del mateix POUM.
– Segon. Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
l’expedient complert, i la documentació tècnica degudament
diligenciada per la Secretaria de l’Ajuntament, a l’efecte de
que n’adoptin l’aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la
reunió voten a favor de la mateixa, amb excepció del senyor
Lluís Carbonés del grup municipal del PSC-PM que s’absté.

• Acord de verificació del Text refós de la quarta modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
– PRIMER. Verificar i donar conformitat al Text Refós de juny de
2007, de la Quarta Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, que promou aquest Ajuntament a
instàncies dels senyors Miquel Fàbregas i Baliu, i Josep M. i
Gemma Tàpia Dueso i que ens ha estat lliurat, on incorpora i
dona compliment a les prescripcions assenyalades en l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 20
d’abril de 2007, i que ha rebut la conformitat de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
– SEGON. Traslladar còpia del document del Text refós de la Modificació Puntual número 4 del POUM, diligenciat amb la verificació i
conformitat d’aquest ple municipal, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, a l’efecte de que adoptin l’acord d’aprovació
definitiva d’aquesta modificació puntual del POUM, número 4.
– TERCER. Traslladar aquest acord al lletrat J.A. Campillo, de Barcelona, de conformitat amb el que es disposa a la instància de 20
de març de 2006, número 458/06, que incoa el procediment.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la reunió,
que són el total del nombre legal de membres de la Corporació,
voten a favor, de tal manera que aquesta resta aprovada per unanimitat.

• Acord d’aprovació provisional de la vuitena modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
– PRIMER. Aprovar provisionalment la Vuitena Modificació Puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Port de la Selva,
que promou aquest Ajuntament, que té per objectiu la subsanació, i correcció d’errada, en el sentit de rectificar la zonificació
continguda dins del SUD 2 “Sector Euromar” i afegir a la fitxa
d’objectius corresponent, dins de l’article 107 de l’articulat, la
necessitat de desenvolupar-lo segons els polígons establerts en
el Pla Parcial “Euromar” (SUP7), aprovat definitivament.
– SEGON. Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
l’expedient complert, i la documentació tècnica degudament
diligenciada per la Secretaria de l’Ajuntament, a l’efecte de
que n’adoptin l’aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la
reunió voten a favor de la mateixa, amb excepció del senyor
Lluís Carbonés del grup municipal del PSC-PM que s’absté.

• Acord d’aprovació provisional de la cinquena modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
– PRIMER. Aprovar provisionalment la Cinquena Modificació
Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Port de
la Selva, que promou aquest Ajuntament, i que possibilitarà
l’ús d’habitatges bifamiliars per a les Zones de Desenvolupament Residencial, Intensitat II (clau b2), sempre i quan no
s’exhaureixi la densitat del sector.
– SEGON. Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
l’expedient complert, i la documentació tècnica degudament
diligenciada per la Secretaria de l’Ajuntament, a l’efecte de
que n’adoptin l’aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la
reunió voten al seu favor, amb excepció del senyor Lluís
Carbonés del grup municipal del PSC-PM que s’absté.

• Acord d’aprovació del Text refós del Projecte de Reparcel·lació del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-1, “Ctra. de
Cadaqués”
– PRIMER. Aprovar, sense cap altre consideració, el Text refós del
Projecte de Reparcel·lació del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-1
“Ctra. de Cadaqués” (en l’anterior PGOU Subsector A del
Sector I), que ha presentat la societat mercantil JOMAPATRI,
S.L., representada pel senyor José Manuel Infiesta Monterde,
i que alhora és la propietària única de totes les finques incloses en aquest sector.
– SEGON. Considerar expressament que aquest text refós del projecte de reparcel·lació es presenta per a la rectificació del que
ja fou definitivament aprovat per acord de ple del dia 2 de
setembre de 2004, i per tant com a operació jurídica complementària de conformitat amb l’article 168 del Reglament de la
Llei d’urbanisme.
– TERCER. Traslladar notificació d’aquest acord a la societat JOMAPATRI, SL, i ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament que emeti la
corresponent certificació a l’efecte de inscriure el present Text
Refós del Projecte de Reparcel·lació del òl Urbanitzable Delimitat
SUD-1, “Ctra. de Cadaqués” al Registre de la Propietat.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la
reunió voten a favor de la mateixa, amb excepció del senyor
Lluís Carbonés del grup municipal del PSC-PM que s’absté.

• Acord d’aprovació provisional de la sisena modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
– PRIMER. Aprovar provisionalment la Sisena Modificació Puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Port de la Selva,
que promou aquest Ajuntament, que resol l’error material de
grafisme que es va produir durant la redacció del planejament
vigent, sobre la finca urbana 3871107EG1837S000IJT de La
Vall de Santa Creu.
– SEGON. Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
l’expedient complert, i la documentació tècnica degudament
diligenciada per la Secretaria de l’Ajuntament, a l’efecte de
que n’adoptin l’aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la
reunió, que són el total del nombre legal de membres de la
Corporació, voten a favor, de tal manera que aquesta resta aprovada per unanimitat.

• Acord d’aprovació definitiva del Text refós del Pla Parcial
del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-5, “La Sorra-2”.

• Acord d’aprovació provisional de la setena modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

– PRIMER. Aprovar definitivament, sense cap altre consideració,
el Text refós de març de 2008 del Pla Parcial del Sòl Urbanitzable
Delimitat SUD-5 “La Sorra-2”, que promou la mercantil OSSEJA GESTORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, SA, i que ha
estat tramitat per aquest Ajuntament.

– PRIMER. Aprovar provisionalment la Setena Modificació Puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Port de la Selva,
que promou aquest Ajuntament, que té per objectiu la correc15
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• Acord d’aprovació definitiva del projecte de “Reforma interior de l’edifici de l’Ajuntament” del conveni a subscriure
amb l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al sector de
Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-3, “Ctra. de Cadaqués-II”.

– SEGON. L’executivitat d’aquest acord resta condicionada a la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona d’aquest
acord d’aprovació definitiva i del text complert de les normes
urbanístiques d’aquest instrument de planejament derivat.
– TERCER. Fer constar expressament que, de conformitat amb l’article 87, apartats 7 i 8 del Decret Legislatiu 1/2005 i article
110.3 del Reglament de la Llei, l’eficàcia de l’executivitat d’aquest acord d’aprovació definitiva del Text refós de març de 2008
del Pla Parcial del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-5 “La Sorra-2”,
i la consegüent publicació al diari oficial corresponent resta condicionada a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.
– QUART. Fer constar expressament que, de conformitat amb el
que disposa l’article 101.3 de la Llei d’urbanisme ja esmentada, per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquest pla parcial urbanístic derivat i del projecte d’urbanització
que s’està tramitant, serà requisit previ i ineludible la constitució de la garantia corresponent per l’import del 12% del valor
de les obres d’urbanització.
– CINQUÈ. Ordenar a la Secretaria de la Corporació que procedeixi a lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
còpia complerta de la documentació tècnica i administrativa
en relació a aquest expedient, i per quant aquest lliurament és
condició sine qua non per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial esmentat.
– SISÈ. Notificar individualment i íntegre aquest acord d’aprovació
definitiva d’aquest Text refós de març de 2008 del Pla Parcial de
Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-5 “La Sorra-2”, al senyor Esteban
Batlle Cabecerán, representant de la mercantil OSSEJA GESTORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, SA, i a la totalitat de la resta
de propietaris del sector, amb indicació dels recursos que contra
el mateix es poden interposar, de conformitat amb el que disposa l’article 97.3.b) de la Llei d’urbanisme.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la
reunió voten a favor de la mateixa, amb excepció del senyor
Lluís Carbonés del grup municipal del PSC-PM que s’absté.

– PRIMER. Donar la conformitat a la signatura i aprovar el text del
conveni a celebrar entre el nostre Ajuntament, en la seva vesant
d’ens territorial i de promotor del desenvolupament urbanístic del
sector SUD-3 “Ctra. de Cadaqués-2”, l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Consorci de la Costa.
– SEGON. Facultar al senyor Genis Pinart i Fernández, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, per a què en nom d’aquest i actuant en
la seva condició de promotor del desenvolupament urbanístic del
sector SUD-3 “Ctra. de Cadaqués-2”, signi el conveni de referència.
– TERCER. Facultar al senyor Joaquim Nadal i Vilanova, 2n Tinent
d’Alcalde i Regidor delegat d’obres i urbanisme, per a què en nom
de l’Ajuntament i en la seva vesant d’ens territorial on radica el
sector objecte de desenvolupament, signi el conveni de referència.
– QUART. Traslladar aquest acord a la Gerència de l’Agència Catalana
de l’Aigua, als efectes del seu coneixement i de poder procedir a
fixar el dia per a l’acta de signatura del conveni.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la reunió voten a favor de la mateixa, amb excepció del senyor Lluís
Carbonés del grup municipal del PSC-PM que vota en contra.

• Acord d’aprovació inicial dels darrers expedients de
modificació del pressupost de l’exercici de 2007
Atesa la proposta formulada i vist l’informe favorable de la
Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, de conformitat amb el
que s’assenyala a l’article 177.2, en relació amb al 169 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i disposicions d’aplicació contingudes al R.D. 500/1990, de 20 d’abril, la Presidència proposa l’adopció del següent acord:
– PRIMER. Aprovar inicialment els expedients de modificació del
pressupost corresponent a l’exercici de 2007, i que tot seguit
es detallen.
– SEGON. Obrir un període d’exposició al públic d’aquest acord, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al Tauler d’Anuncis
de l’Ajuntament, per a què les persones interessades, i en el
termini de quinze dies comptadors a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci al BOP, puguin examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.
– TERCER. Transcorregut aquest termini, i si no s’han presentat
al·legacions, s’entendrà que els expedients resten definitivament aprovats.
Posada a votació la proposta, voten a favor l’Alcalde, i els senyors
Josep M. Cervera, Quim Nadal, Xavier Bassaganya i Lluís Carbonés.
En contra voten el senyor Josep Mares i la senyora Rosa Subirà.

• Acord d’aprovació definitiva del “Projecte de reconversió
d’habitatge en seu de la Guàrdia Municipal”
– PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal
ordinària titulat “Projecte de reconversió d’habitatge en seu de
la Guàrdia Municipal”, redactat per l’arquitecte tècnic, En Pere
Ribot i Panosa, amb un pressupost d’execució per contracta
de 107.616,71 EUR IVA inclòs.
– Segon. De conformitat la normativa assenyalada, disposar,
alhora, la publicació al butlletí oficial de la província de Girona
d’aquest acord d’aprovació definitiva, amb oferiment dels
recursos que contra aquest es poden interposar.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la reunió voten a favor de la mateixa, amb excepció del senyor Lluís
Carbonés del grup municipal del PSC-PM que vota en contra.

• Acord d’aprovació del plec de clàusules administratives
i econòmiques particulars que regiran la subhasta per a
la contractació de l’obra del “Projecte de reconversió
d’habitatge en seu de la Guàrdia Municipal”

• Acord d’aprovació definitiva del projecte de “Reforma
interior de l’edifici de l’Ajuntament”
– PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal
ordinària titulat “Projecte de Reforma interior i adaptació al codi
d’accessibilitat, edifici consistorial del Port de la Selva”, redactat
per l’arquitecte tècnic, En Pere Ribot i Panosa, amb un pressupost d’execució per contracta de 310.060,17 EUR IVA inclòs.
– SEGON. De conformitat la normativa assenyalada, disposar,
alhora, la publicació al butlletí oficial de la província de Girona
d’aquest acord d’aprovació definitiva, amb oferiment dels
recursos que contra aquest es poden interposar.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la reunió,
que són el total del nombre legal de membres de la Corporació, voten
a favor, de tal manera que aquesta resta aprovada per unanimitat.

– PRIMER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació de l'obra del “Projecte
de reconversió d’habitatge en seu de la Guàrdia Municipal”, mitjançant el procediment obert de subhasta.
– SEGON. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies,
el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant un
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin presentar reclamacions.
– TERCER. Simultàniament, obrir la convocatòria i la licitació per a la
contractació mitjançant subhasta pública pel procediment obert,
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Martí Portell Gou, ens entra escrit on exposa que tenen la intenció de realitzar l’arranjament de la pista que es dirigeix cap al coll
del Mosquit, per a facilitar-hi l’accés i la pràctica de vol amb parapent. Que ens demanen la corresponent llicència municipal, i
com sia que l’actuació té un clar caràcter d’interès públic, ens
demanen l’exempció de la taxa municipal.
El senyor Josep M. Cervera pren la paraula per a manifestar que ell
personalment pensa que l’obra que han fet ha estat prou bé, que
aquesta gent han col·laborat i col·laboren amb el Parc Natural i
l’Ajuntament, i que es mereix tot plegat formular positivament aquesta declaració d’interès per a poder bonificar la quota de l’impost.
S’enceta tot seguit un debat entre els presents sobre l’oportunitat o no de declarar aquesta obra d’interès municipal, quins
precedents es poden assentar i d’altres.
L’Alcalde de la Corporació es mostra contrari a satisfer la
demanda d’aquest club, i més quan la bonificació que es pot
atorgar representa una quantitat força minsa.
Conclòs el debat, la Presidència posa a la consideració dels presents l’adopció del següent acord:
– PRIMER. Declarar l’obra sol·licitada, autoritzada per aquest Ajuntament i executada pel Club Parapent Cap de Creus, de l’arranjament de la pista forestal que va des de la Ctra. GI 6041
fins al Coll del Mosquit, com a actuació d’especial interès i utilitat municipal i per quan l’actuació representa un manteniment i millora en aquesta pista forestal, de titularitat pública i
que es troba dins l’àmbit del Parc natural de Cap de Creus.
– SEGON. A aquest efecte, concedir una bonificació del 95 per cent
en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
que dimana de la liquidació de la corresponent llicència d’obres.
– TERCER. Traslladar aquest acord al senyor Martí Portell Gou,
President del Club Parapent Cap de Creus, pel seu coneixement, juntament amb la nova liquidació del permís d’obres pel
detall que més amunt s’ha indicat.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa els
senyors Josep M. Cervera, Josep Mares, Rosa Subirà i Lluís
Carbonés. En contra, voten l’Alcalde, i els senyors Joaquim Nadal
i Xavier Bassaganya.

de l'obra “Projecte de reconversió d’habitatge en seu de la Guàrdia
Municipal”, amb el benentès que si durant l’exposició pública del
plec de condicions s’hi presenten reclamacions, es suspendrà la
licitació fins que, un cop resoltes, s'anunciï de nou la convocatòria.
– Quart. Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a
la tramitació i l'execució d'aquests acords.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa tots els senyors presents, a excepció del senyor Lluís Carbonés que s’absté.

• Acord de creació del Registre de Parelles de fet al nostre Ajuntament i del seu Reglament
– PRIMER. APROVAR INICIALMENT l'avantprojecte de creació d'un
registre municipal d’unions o parelles de fet i de l'aprovació de
l’ordenança Municipal que regula el seu funcionament, de la
sol·licitud d'inscripció i dels impresos d'alta i baixa que hauran de formular aquells que s’hi vulguin inscriure.
– SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord, juntament
amb el projecte de la norma aprovada, mitjançant la publicació
d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
Tauler d'anuncis de la corporació, durant un termini de trenta
dies, per tal que les persones interessades puguin formular-hi les
reclamacions i al·legacions que considerin convenients.
En el cas que en el indicat termini no s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’altre acord plenari.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la totalitat dels Regidors presents, restant aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

• Acord de nomenar fill adoptiu del Port de la Selva al
doctor Moisés Broggi i de donar nom al tram urbà de la
Ctra. de Cadaqués com Avinguda del Doctor Broggi.
Per unanimitat de tots els presents, així s’acorda.

• Acord d’atorgar exempció en la llicència d’obres atorgada al Club Parapent Cap de Creus.
En data de 27 de setembre de 2007, el President del Club de
Parapent de Cap de Creus, per mitjà del seu President, el senyor

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 26/5/2008
– En Josep Mares i Subirà, regidor representant del grup municipal PORT-AM.
– En Lluís Carbonés i Cané, regidor representant del grup municipal PSC-PM.
Quan al règim d’adopció dels acords, cada representant dels
grups municipals gaudirà de vot ponderat en funció de la representativitat del seu grup polític dins la Corporació Municipal.

• Acord per a determinar la composició de la Comissió
Especial de Comptes de l’Ajuntament
El Secretari comenta que amb motiu de la constitució del nou
Ajuntament, sorgit de les eleccions municipals celebrades el
mes de maig de 2007, en la sessió plenària que es va celebrar
per a determinar el funcionament i organització del nou
Ajuntament, no es va pensar en determinar quins membres de
la Corporació formarien part de la Comissió Especial de
Comptes, que és l’òrgan que ha d’emetre informe abans de
posar a la consideració del ple de l’Ajuntament l’aprovació dels
comptes anuals de cada exercici. Com s’ha dit, en l’anterior
legislatura la Comissió d’estudi d’Hisenda i Patrimoni es constituïa en Comissió Especial de Comptes, en el moment de tramitar l’aprovació dels comptes.
Per unanimitat dels senyors presents, es resol que la Comissió
Especial de Comptes d’aquest Ajuntament estarà integrada pels
següents senyors:
– En Genis Pinart i Fernández, Alcalde-President de la Corporació,
i President nat d’aquesta Comissió, qui podrà delegar la presidència a un altre regidor.
– En Xavier Bassaganya i Subirà, Regidor delegat d’Hisenda i
Patrimoni i Tresorer de la Corporació.

• Acord d’aprovació del plec de condicions que ha de regir
el concurs per a l’atorgament de les autoritzacions temporals a les platges, contemplades en el Pla d’Usos 2008
– PRIMER. Ratificar l’acord de la Comissió de Govern Municipal, de
data 10 de març, aprovatori del Pla de serveis de temporada a
les platges per a l’any de 2008, i de la sol·licitud per a la ocupació i explotació dels mateixos per part del nostre Ajuntament.
– SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regirà el concurs obert per a l’atorgament de les autoritzacions municipals d’explotació dels serveis de temporada a les platges del Port de la Selva, per a la
temporada d’estiu de 2008.
– TERCER. Exposar al públic, pel termini de vint dies a comptar del
dia següent a l’última data de publicació de l’anunci al BOP i
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• Acord d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana (PEMU)
del Polígon d’Actuació PA-17 “Taita-2”

al DOGC, el plec de condicions, als efectes d’examen del
mateix i presentació de reclamacions.
– QUART. Convocar el concurs públic obert per a l’atorgament de les
autoritzacions per a les explotacions temporals dels serveis a les
platges del Port de la Selva, simultàniament a l’exposició pública
del plec de condicions i a l’empara del que es disposa l’article
122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Cas de que es presentin reclamacions al plec de condicions, la
licitació s’aplaçarà fins a la resolució de les mateixes.
Voten a favor de la proposta tots els Regidors presents, a excepció del senyor Josep Mares, que hi vota en contra.

– PRIMER. Aprovar inicialment el Pla de millora urbana (PEMU) del
polígon d’actuació PA-17, “Taita-2” del vigent Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, redactat per l’arquitecte, Jaume Torrent
i Genís, del despatx ARQUITECTURA TORRENT, SC, i que promou el senyor Salvador Costa Costa, NIF 90.034.200-X, amb
residència fora d’Espanya.
– SEGON. De conformitat amb l’informe tècnic evacuat per l’arquitecte tècnic municipal, abans de l’aprovació definitiva del
Pla de millora Urbana, s’haurà de presentar text refós que
incorpori la xarxa d’aigua regenerada dins el polígon.
– TERCER. Obrir tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes, a
comptar a partir del dia següent al de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Simultàniament, s’inserirà anunci al rotatiu diari “El Punt” de les comarques de Girona.
– QUART. Notificar personalment aquest acord al propietari únic i
promotor del present pla de millora urbana i citar-lo personalment al tràmit d’informació pública, alhora que fer-ho també
amb el seu representant-apoderat.
– CINQUÈ. Sol·licitar informes al organismes oficials que tot seguit
es detallen, i perquè l’emetin sobre aquest pla de millora urbana i en el termini d’un mes:
✓ Direcció General de Carreteres, de la Generalitat de Catalunya.
✓ Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat.
✓ Servei Provincial de Costes a Girona, del Ministeri de Medi
Ambient.
✓ Agència Catalana de l’Aigua.
✓ Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.
– SISÈ. Traslladar còpia del pla de millora urbana del PA-17, “Taita-2”
inicialment aprovat a la Comissió territorial d’urbanisme de Girona,
a l’efecte que emetin informe en el termini de dos mesos.
Posada a votació la proposta voten a favor tots els Regidors dels
grups municipals de CiU i PORT-AM, sis en total, i el senyor Lluís
Carbonés del grup municipal del PSC, s’absté.

• Acord d’aprovació de la retribució provisional actualitzada
a SOREA, arrendatària del servei de subministrament d’aigua domiciliaria, amb efectes del primer de gener de 2007
– PRIMER. Aprovar, amb efectes del primer de gener de 2007, que la
retribució a la companyia SOREA-Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per la prestació del servei d’abastament
d’aigua domiciliària es fixi en la quantitat de 0,29205 EUR/m3.
– SEGON. Notificar aquest acord a la societat SOREA, amb indicació dels recursos que contra el mateix poden interposar.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la totalitat
dels presents, que alhora són la totalitat dels membres de la
Corporació, i per tant, la proposta resta aprovada per unanimitat.

• Acord per a l’obertura d’un compte corrent en entitat
bancària, integrada dins del Patrimoni Municipal del Sòl
i d’Habitatge.
– PRIMER. L’Ajuntament del Port de la Selva procedirà a l’obertura
d’un compte corrent o d’estalvi en alguna de les entitats financeres que treballen amb aquesta administració, a l’efecte de que
formi part del Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge.
– SEGON. En aquesta compte corrent o d’estalvi s’hi dipositaran
els recursos obtinguts per la Corporació, bé per la substitució
de la cessió del 10 per cent de l’aprofitament mig pel seu
equivalent en metàl·lic, bé pel producte de la alienació de les
finques que formen part d’aquest patrimoni, o bé finalment,
per qualsevol altre dels supòsits que assenyala l’article 223.2
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
– TERCER. La destinació dels recursos que estiguin dipositats en
aquest compte corrent o d’estalvi, seran única i exclusivament
als fins que es determinen a l’article 153.4 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme i a l’article 224.2 del Reglament de la mateixa llei.
– QUART. El titular d’aquest compte corrent o d’estalvi serà
l’Ajuntament del Port de la Selva, i els autoritzats per a disposar dels fons seran els tres clauers de la Corporació: l’AlcaldePresident, el Tresorer i el Secretari-Interventor.

• Acord de ratificació dels acords adoptats per la Comissió
de Govern Municipal en relació a la presentació de
varies sol·licituds de subvencions
En aquest punt, l’Alcalde passa a donar compte als senyors presents, de tots els acords que ha adoptat la Comissió de Govern,
i en relació a la sol·licitud de subvencions que s’han presentat
a vàries administracions
Els senyors reunits, per unanimitat, resolen ratificar aquestes
sol·licituds d’ajut presentades a la Diputació de Girona i a varis
departaments de la Generalitat de Catalunya.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 26/6/2008
– TERCER. Sol·licitar informes al organismes oficials que tot seguit
es detallen, i per a què l’emetin sobre aquest pla de millora urbana i en el termini d’un mes:
✓ Agència Catalana de l’Aigua.
✓ Parc Natural de Cap de Creus
✓ Departament de Medi Ambient i Habitatge, Servei Territorial
a Girona.
✓ Servei Territorial de Carreteres a Girona, del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques.
– QUART. Traslladar còpia del Pla Especial dels Horts, inicialment
aprovat, a la Comissió territorial d’urbanisme de Girona, a l’efecte de que emetin informe en el termini de dos mesos.

• Acord d’aprovació inicial del Pla Especial dels Horts.
– Primer. Aprovar inicialment el Pla Especial dels Horts, formulat
en compliment del que disposen els articles 120 i 121 del
vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactat pel
col·legiat 524 del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, En
Dídac Perales Gimenez, per encàrrec d’aquest Ajuntament
dins els treballs de formulació de l’Agenda 21 Local.
– Segon. Obrir tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes, a
comptar a partir del dia següent al de la darrera publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Simultàniament, s’inserirà
anunci al rotatiu diari “El Punt” de les comarques de Girona.
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Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa tots
els Regidors presents, restant aprovada per més que la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

– SEGON. Notificar aquest acord d’aprovació definitiva del Projecte
d’Urbanització d’aquest sector SUD-5 “La Sorra-2” a la societat
promotora OSSEJA Gestora de Proyectos Immobiliarios, SL, representada pel senyor Esteban Batlle Cabecerán, i a la totalitat dels
propietaris inclosos dins el sector, amb l’oferiment dels recursos
que contra aquest acord es poden interposar.
– TERCER. Fer avinent als promotors del Pla Parcial del SUD-5 “La
Sorra-2” que, de conformitat amb el que es disposa a l’article
101.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, serà requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar
mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització.
– QUART. Finalment, fer palès als promotors d’aquest Pla Parcial
que amb caràcter previ al començament de les obres d’urbanització caldrà obtenir la corresponent autorització de l’Agència
Catalana de l’Aigua i del Servei Territorial de Carreteres de
Girona, de conformitat amb els informes que varen evacuar en
la tramitació del Pla Parcial.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa tots
els Regidors presents, amb excepció del senyor Lluís Carbonés
Cané que s’absté. L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat
amb el vot favorable dels quatre regidors del grup de CiU i dels
dos regidors del grup PORT-AM.

• Acord d’aprovació inicial del Pla Especial de la Serra
Carbonera
– PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Especial de la Serra Carbonera,
formulat en compliment del que disposen els articles 120 i 122
del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactat pel
col·legiat 524 del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, En Dídac
Perales Gimenez, per encàrrec d’aquest Ajuntament dins els
treballs de formulació de l’Agenda 21 Local.
– SEGON. Obrir tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes,
a comptar a partir del dia següent al de la darrera publicació
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Simultàniament, s’inserirà anunci al rotatiu diari El Punt de les comarques de Girona.
– TERCER. Sol·licitar informes al organismes oficials que tot
seguit es detallen, i per a què l’emetin sobre aquest pla de
millora urbana i en el termini d’un mes:
✓ Agència Catalana de l’Aigua.
✓ Parc Natural de Cap de Creus
✓ Departament de Medi Ambient i Habitatge, Servei Territorial
a Girona.
– QUART. Traslladar còpia del Pla Especial de la Serra Carbonera, inicialment aprovat, a la Comissió territorial d’urbanisme de Girona,
a l’efecte de que emetin informe en el termini de dos mesos.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa tots
els Regidors presents, restant aprovada per més que la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

• Acord d’aprovació del conveni a signar entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, els promotors del SUD-5 “La Sorra2” i aquest Ajuntament.
– PRIMER. Donar la conformitat a la signatura i aprovar el text del
conveni a celebrar entre el nostre Ajuntament, en la seva vessant d’ens territorial, la societat mercantil OSSEJA Gestora de
Proyectos Inmobiliarios, SL, promotor del desenvolupament
urbanístic del sector SUD-5 “La Sorra-2”, l’Agència Catalana
de l’Aigua i el Consorci de la Costa.
– SEGON. Facultar al senyor Genis Pinart i Fernández, AlcaldePresident d’aquest Ajuntament, per a què en nom d’aquesta
Corporació i en la seva vessant d’ens territorial on radica el sector objecte de desenvolupament, signi el conveni de referència.
– TERCER. Traslladar aquest acord a la Gerència de l’Agència
Catalana de l’Aigua, als efectes del seu coneixement i de poder
procedir a fixar el dia per a l’acta de signatura del conveni.
– QUART. Notificar aquest acord al representant legal de la societat OSSEJA Gestora de Proyectos Inmobiliarios, SL.
Posada a votació la proposta, tots els Regidors presents a la reunió voten a favor de la mateixa, amb excepció del senyor Lluís
Carbonés del grup municipal del PSC-PM que vota en contra.

• Acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació
voluntària del SUD-5, “La Sorra-2”.
– PRIMER. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació
voluntària del sòl urbanitzable delimitat SUD-5 “La Sorra 2”,
redactat per l’arquitecta Sònia Sanz del Rio, del despatx professional L35 ARQUITECTOS i promogut per la societat OSSEJA Gestora de Proyectos Inmobiliarios, SL, i que es va formular de comú acord pels propietaris inclosos al sector
mitjançant l’atorgament d’escriptura pública de reparcel·lació
voluntària signada davant la Notaria de Llançà, Maria Carmen
Rusiñol Riba, el dia 20 de desembre de 2007 i número de protocol mil nou-cents vuitanta-set, i ulterior escriptura aclaratòria, signada davant la mateixa Notaria en data de tres d’abril
de 2008, i número de protocol tres-cents setanta-cinc.
– SEGON. Notificar el present acord als propietaris inclosos en el
sector, a la societat promotora del Pla Parcial del SUD-5 “La
Sorra-2”, i publicar anunci als diaris oficials a l’efecte de oferir en ambdós casos els recursos que contra aquest acord d’aprovació definitiva es poden interposar.
– TERCER. Tan bon punt aquest acord d’aprovació definitiva sigui
ferm en via administrativa, l’Ajuntament expedirà certificació
d’aquests extrems a l’efecte de que la reparcel·lació sigui inscrita al Registre de la Propietat.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa tots
els Regidors presents, amb excepció del senyor Lluís Carbonés
Cané que s’absté. L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat
amb el vot favorable dels quatre regidors del grup de CiU i dels
dos regidors del grup PORT-AM.

• Acord d’aprovació inicial del Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat i dels documents 1, 2 i 3 del PALS: Memòria,
Diagnosi i Pla de participació.
– PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS) del nostre municipi, i el conformen els
documents de la Memòria, la Diagnosi i el Pla de Participació.
– SEGON. Obrir un període d’exposició al públic d’aquest acord i dels
documents del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al Tauler d’Anuncis
de l’Ajuntament, per a què les persones interessades, i en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació
de l’anunci al BOP, puguin examinar l’expedient i la documentació i presentar-hi al·legacions i suggeriments.
– TERCER. Transcorregut aquest termini, i si no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments, s’entendrà elevat a definitiu
aquest acord. En cas contrari, s’estudiaran les al·legacions i
suggeriments presentats, i el ple municipal resoldrà aquestes
i adoptarà l’acord d’aprovació definitiu.

• Acord d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització
del SUD-5, “La Sorra-2”.
– PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del
Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-5 “La Sorra-2”, (Urbanització
del vial d’accés al SUD-5), del vigent Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, que promou OSSEJA Gestora de Proyectos Immobiliarios, S.L., representada pel senyor Esteban Batlle Cabecerán,
que ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports,
Jaume Serret i Càffaro, de VALERI CONSULTORS ASSOCIATS S.A.
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Els acords del Ple Municipal
Posada a votació la proposta, tots els presents, i que són la
totalitat del nombre de membres legals de la Corporació, voten
a favor de la proposta, i aquesta resta aprovada per unanimitat.

• Acord d’incorporació de les finques obtingudes pel 10%
d’aprofitament mig dels sectors SUD-8 i SUD-9 al Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge

• Acord d’aprovació del CAMCAT, Pla Especial d’Emergències
per Contaminació Accidental de les Aigües Marines.

– PRIMER. Incorporar al Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge d’aquest Ajuntament, les finques que ja són de titularitat de la
Corporació en virtut de la cessió del 10% d’aprofitament mig dels
sectors de sòl urbanitzable delimitat SUD-8 “El Serrat” i SUD-9
“Sant Pere-2” i que tot seguit es relacionen, segons s’acredita
per la certificació estesa pel Registrador de la Propietat de
Roses-2 i se’ls hi fixa un ordre dins aquest patrimoni.
– SEGON. Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals i a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a l’efecte del seu coneixement.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la totalitat dels presents, que són alhora el total del nombre legal de
membres de la Corporació.
L’Alcalde manifesta que la proposta resta aprovada per unanimitat.

A proposta de la Presidència i per unanimitat dels senyors presents, que són la totalitat de membres del Consistori, es resol
l’adopció del següent acord:
– PRIMER. Aprovar, en el marc del Pla de Protecció Civil del Port
de la Selva, el MANUAL D’ACTUACIÓ PER A EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL DE LES AIGÜES MARINES, juntament
amb el Programa d’implantació i manteniment del pla, i els
annexos generals de l’acompanyen.
– SEGON. Traslladar còpia d’aquests documents a la Direcció
General de Protecció Civil del Depar tament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació, i als Serveis Territorials
a Girona d’aquest Departament.

• Acord d’acceptació de les cessions gratuïtes de terrenys
fetes pels senyors Alfonso Ruiz Vandellós i Manuel
Piedra Alonso.

• Acord d’aprovació inicial del primer expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2008.
– PRIMER. Aprovar inicialment els expedients de modificació del
pressupost corresponent a l’exercici de 2008
– SEGON. Obrir un període d’exposició al públic d’aquest acord,
mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, perquè les persones interessades,
i en el termini de quinze dies comptadors a partir de l’endemà
de la publicació de l’anunci al BOP, puguin examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.
– TERCER. Transcorregut aquest termini, i si no s’han presentat
al·legacions, s’entendrà que els expedients resten definitivament aprovats.
Posada a votació la proposta, voten a favor l’Alcalde, i els senyors
Josep M. Cervera, Quim Nadal i Xavier Bassaganya. En contra
voten el senyor Josep Mares i la senyora Rosa Subirà. I el senyor
Lluís Carbonés s’absté.
La proposta resta aprovada per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
Explica el senyor Josep Mares que el seu vot és en contra de la
proposta de modificació, per quan la baixa d’aquests cent vint i
pico mil euros en la partida que es proposa, podrien aprofitar-se
per a altres actuacions.

– PRIMER. ACCEPTAR sense cap altra consideració ni cap reserva,
la cessió gratuïta de les finques descrites anteriorment, i assenyalades amb els números de parcel·la DOS i TRES, de superfícies 214,87 m2 i 39,30 m2 respectivament, i destinades la primera a APARCAMENT PÚBLIC i la segona a VIAL, atorgada per la
societat CACHACHAS, SL, representada pel senyor Manuel
Piedra Alonso, mitjançant escriptura pública davant la Notaria de
Llançà, Maria Carmen Rusiñol Riba, en data de dinou de novembre de 2004 i número de protocol mil sis-cents vuitanta.
– SEGON. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor Genis Pinart i Fernández, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, perquè comparegui davant de notari per a atorgar la corresponent escriptura pública d’acceptació d’aquesta cessió.
– TERCER. Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament que aquestes
dues finques s’incorporin a l’Inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament i amb motiu de la seva rectificació.
– QUART. Traslladar còpia d’aquest acord al senyor Manuel Piedra
Alonso, tot manifestant l’agraïment d’aquesta Corporació per
la cessió gratuïta d’aquestes finques.
– CINQUÈ. Traslladar còpia d’aquest acord a la Notaria de Llançà,
a l’efecte de que es prepari, si és el cas, l’oportuna escriptura pública d’acceptació de la cessió.
– SISÈ. ACCEPTAR sense cap altre consideració ni cap reserva,
la cessió gratuïta de les quatre finques descrites anteriorment, destinades a vials, de superfícies que també s’han dit,
atorgada pel senyor Alfonso Ruiz Vandellós, mitjançant escriptures públiques davant la Notaria de Llançà, Maria Carmen
Rusiñol Riba, en data de set de maig de 2008 i números de
protocol cinc-cents vint-i-sis i cinc-cents vint-i-set.
– SETÈ. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor
Genis Pinart i Fernández, Alcalde-President d’aquest Ajuntament,
perquè comparegui davant de notari per a atorgar la corresponent
escriptura pública d’acceptació d’aquestes cessions.
– VUITÈ. Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament que aquestes
dues finques s’incorporin a l’Inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament i amb motiu de la seva rectificació.
– NOVÈ. Traslladar còpia d’aquest acord al senyor Alfonso Ruiz
Vandellós, tot manifestant l’agraïment d’aquesta Corporació
per la cessió gratuïta d’aquestes finques.
– DESÈ. Traslladar còpia d’aquest acord a la Notaria de Llançà, a
l’efecte de que es prepari, si és el cas, l’oportuna escriptura
pública d’acceptació de la cessió.
Posada a votació les dues propostes, voten a favor de la mateixa
la totalitat dels senyors presents, que són alhora el total del nombre legal de membres de la Corporació.

• Acord de sol·licitar al Servei Provincial de Costes a
Girona del MMA l’ocupació temporal de zona de domini
públic marítim i terrestre per a l’Oficina de Turisme.
– PRIMER. Sol·licitar al Servei Provincial de Costes a Girona,
depenent del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, la concessió i/o autorització temporal per a l’ocupació
de terreny de domini públic marítim i terrestre destinada a la
instal·lació de la nova Oficina de Turisme a l’Avinguda de J.V.
Foix, d’aquest terme municipal.
– SEGON. Traslladar a aquest Servei còpia del projecte tècnic
redactat per l’arquitecte tècnic municipal, a l’efecte de verificar exactament el lloc i la superfície a ocupar.
– TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al
senyor Alcalde-President de l’Ajuntament, a l’efecte de que
pugui impulsar aquest acord, i fer les gestions que convingui
fins a la obtenció de la concessió i/o autorització.
Posada a votació la proposta voten a favor els quatre integrants
del grup municipal de CiU i el senyor Lluís Carbonés del grup del
PSC-PM.
El senyor Josep Mares i la senyora Rosa Subirà voten en contra.
L’Alcalde conclou manifestant que la proposta resta aprovada per
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Explica el senyor Josep Mares que voten en contra, perquè estan
elaborant i preparant un document, el pla de desenvolupament turístic del Port de la Selva, que presentaran aquest proper mes d’agost.
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen
Crítica

PORT-AM donarà suport a CiU

s evident que una de les tasques que pertoquen als grups de la
oposició és criticar el que fa o deixa de fer l’equip de govern. La
crítica de per si forma part del joc democràtic i no té perquè ser
forçosament dolenta. En aquest escrit de forma excepcional també
exercirem el nostre dret a critica.

T

É

En el darrer butlletí d’informació municipal, des d’un dels partits de
l’oposició municipal es demanava el canvi, però des d’aquesta
mateixa formació política, en més del 90% dels temes debatuts en
el Ple municipal, s’ha optat per l’abstenció a l’hora de prendre
acords. Què implica aquest vot? Ni a favor, ni en contra? ni
endavant, ni endarrere? Ni fred, ni calor? Difícil canvi, no?
L’altre grup municipal a l’oposició ens diu que som professionals de
la política perquè cobrem, val a dir que tots n’esteu al corrent i no
ens n’hem amagat mai, en funció de les dedicacions els 4 membres
del nostre grup tenim una contraprestació econòmica incompatible
amb qualsevol altra gratificació per assistència a òrgans municipals.
Val a dir que ells també reben una aportació econòmica per
assistència als Plens, exactament 60 €. Si valorem el temps que
uns i altres invertim en la tasca consistorial i en el servei al poble
podria molt ben ser que la proporció no fos tan favorable a l’equip
de govern com us volen fer pensar. Amb un fet afegit, els membres
de CiU a l’equip de govern tenim una llarga trajectòria de dedicació
altruista i sense sou en aquest Ajuntament, sense que mai això hagi
estat sinònim de menys intensitat ni menys responsabilitats.
Fetes aquestes observacions esperem que aquest segon any de
legislatura ens possibiliti concentrar esforços en critiques positives i
altament constructives que ens permetin buscar solucions de
consens per fer navegar la gran nau que és el nostre municipi a un
Port millor per tots els que hi vivim i atractiu pels que ens visiten.

enim només 400 paraules per expressar les nostres idees i les nostres
opinions sobre el consistori i les polítiques que porta el nostre Ajuntament,
pensem que podríem fer servir esdrúixoles així el text ocuparia més i intentar
no fer servir cap monosíl·lab, però el meu domini de la llengua és baix així que
començaré: Fa vuit anys vaig escriure una carta d’opinió a l’Empordà que es
titulava no vull marxar del Port de la Selva, allà s’explicava que el model basat
exclusivament en la construcció era insostenible i que a la llarga ens portaria
problemes. Aquest model ens ha permès tenir una seguretat modèlica, el
servei 24 hores d’ambulància, guarderia municipal i un llarg etc de serveis més
propi de les grans ciutats que d’un poble com el Port de la Selva. Ara bé, el
model s’ha esgotat. Aquesta tardor varem veure com la plantilla de
l’Ajuntament s’havia de reduir, què tocarà aquesta propera tardor? Senyors que
ens governeu amb majoria absoluta i que teniu sempre raó o com a mínim
creieu tenir-la: hem anat amb FERRARI durant 10 anys i poder havíem d’anar
amb MERCEDES: i estudiar alternatives per quant vinguessin temps de SEATS.
Lluny de poder agafar alguna de les idees que jo defensava i el grup
municipal PORT-AM va incorporar al programa, la meva carta va ser resposta
amb males paraules i insults. Al llarg d’aquests vuit anys no s’ha fet res, res
de res de res, per intentar canviar el model. Urbanitzacions i més urbanitzacions, xalets ocupats durant un mes, carrers en mal estat, serveis
deficients... en definitiva un model que ha aportat molts i molts diners a uns
pocs promotors i a l’Ajuntament, però que avui en dia ha arribat al seu final.
S’acaba amb urbanitzacions a la carretera de Cadaqués i de Sant Pere de
Rodes ara que toca? Quant el territori ja s’ha esgotat farem bungalous a
sobre el mar? Espero que l’Ajuntament agafi el toro per les banyes i comenci
a treballar per un model alternatiu, un model basat en el turisme. No ens
equivoquem: el Port de la Selva no és un poble turístic, és un poble de
segones residències que ens ha permés viure com a reis però que ara ens
farà suar la cansalada. CiU té tot el suport de PORT-AM per aconseguir-ho.
Voldríem esgotar les 400 paraules recordant l’Albert Buscató fill de Port de
la Selva i que tothom estimava per la seva simpatia i per la seva sinceritat.

Bon estiu i bona festa.
Grup Municipal CiU
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com

Josep Marés i Subira
Portaveu de PORT-AM

Calen fets
ra vivim en una realitat econòmica i social diferent dels darrers 12 anys és el moment dels fets i no de les paraules. L’Ajuntament no pot continuar
com fins ara, en què els projectes es retarden indefinidament. Fa més de 20 anys que es va projectar la zona industrial i encara està per fer; volem
turisme però les places les utilitzem com a aparcaments per cotxes, la urbanització de l’Arola; que un del seus carrers és l’accés a Sant Pere de

A

Rodes, fa molt que s’havia d’haver arreglat, i al carrer de Baix li cal una millora del clavegueram i una regularització de les zones de càrrega i descàrrega.
Des de l’equip de Govern sempre ens expliquen que tot s’està fent, que tot està en marxa i que ells faran exclusivament el seu programa, ja que han
decidit que a l’oposició, ni aigua. Des del Grup Municipal del PSC volem dir que esperem en properes legislatures que es faci un esforç entre tots per
anar a una, per treballar per al conjunt i també que els interessos col·lectius siguin els més importants. De moment continuarem reclamant que almenys
facin allò que varen prometre en la campanya electoral, ja que han decidit no accedir a les demandes d’una part de la població.
Ben aviat disposarem d’una escola nova, amb tota classe de tecnologia i avenços perquè els fills del poble en pugin gaudir, també tenim un nou CAP,
ambdós fets durant el mandat actual del Govern de Catalunya, després d’esperar durant més de vint anys que l’actual oposició de CiU ho portés a
terme. El temps de fer coses ha arribat.
VISCA EL PORT DE LA SELVA!!
Grup Municipal PSC
elportdelaselva@socialistes.cat
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Actualitat i notícies

S’han adjudicat les obres del carril bici
La Diputació de Girona ha adjudicat les obres de millora de la carretera GIV-6121
de connexió amb la Selva de Mar, com ja es va explicar en el butlletí núm. 2, els
ajuntaments del Port i de la Selva vàrem demanar que es fes un vial paral·lel per
a vianants i bicicletes que serà finançat conjuntament.
L’empresa adjudicatària és Fervialia SL. I les obres està previst que s’iniciïn la
propera tardor. El cost total de l’obra és de 519.000 Euros, 112.000 dels quals
els aporta l’Ajuntament del Port de la Selva i 79.000 el de la Selva de Mar.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Passarel·la de fusta a la carretera de Llançà
El Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha construït un pont de fusta sobre la riera de la Selva
per garantir la seguretat dels vianants.
Des de l’Ajuntament, i afegint-nos a les sol·licitud d’alguns usuaris, s’ha demanat a Carreteres que reforci la
senyalització i estudiï la possibilitat de col·locar elements que obliguin a reduir la velocitat en el pas de
vianants que travessa la carretera en plena corba.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Col·laborem amb l’escola
Durant aquest acabament de curs l’Ajuntament i la comunitat
educativa hem mantingut converses de cares a implantar el
proper curs accions de l’Agenda 21 municipal a l’escola per
enfortir la condició d’escola verda del CEIP les Cisques.

Els nens de l’escola en una jornada ambiental a la platja
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Camí de Ronda: estat dels diferents sectors
El Ministerio de Medio Ambiente està treballant en el sector
de camí de Ronda que connecta S’Arnella amb el terme
municipal de Llançà.
La previsió és que de cares a final d’any l’obra estigui
completament enllestida.
Pel que fa als accessos a algunes platges que havien
quedat pendents d’executar en el sector que va de l’Erola
al Port de la Vall, aquest mes de juny es van resoldre amb
la construcció d’unes escales.
Els trams del Port de la Vall a S’Arnella i de la Tamariua a
Cala Fornells es troben en fase de licitació.
Des de l’Ajuntament es treballa amb el Ministerio per
l’execució del tram del camí de Ronda que enllaçaria el Pas
amb la Tamariua.
Vista del sector on s’està treballant en el tram del camí de ronda
entre S’Arnella i el cap de terme

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Prevenció d’Incendis Forestals al nostre terme
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat a l’empresa
TECONMA SA els treballs silvícoles del Consorci de Mas Puignau per un import de 682.000 €.
Aquest treballs preveuen la desbrossada, poda i aclarida d’unes 200 hectàrees de la finca del Puignau, així
com l’acondicionament de les pistes forestals principals (Puig Gros, Mas Paltré-Taballera i Bufadors) que
seran dotades de franges de protecció a banda i banda. Igualment hi ha prevista la construcció d’un tallafocs
carener entre la Costa i els Bufadors.
Aquestes són unes actuacions llargament reivindicades des de l’Ajuntament i en el projecte de les quals es
va participar gestionant les autoritzacions de les propietats afectades. Serviran per preservar una de les
zones forestals més importants del municipi i del massís de Cap de Creus i comportaran una millora
substancial en la lluita contra els incendis forestals. Caldrà, però, superar aquesta temporada amb la situació
actual, ja que l’inici de les obres no està previst fins a passat l’estiu.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

L’Escola.
Obres a tota màquina
Les obres de l’escola les Clisques avancen a un ritme trepidant
per donar compliment al compromís de poder-hi iniciar el nou curs
2008-2009.
Aquest fet provocarà que durant el mes d’agost s’hi continuarà
treballant amb els inconvenients que això pot comportar i que s’intentaran minimitzar al màxim.
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Treballem
per la vostra seguretat
Aquest estiu 10 guàrdies municipals, 8 socorristes, 2 vigilants forestals i 9 voluntaris de
l’ADF vetllen per la vostra seguretat i per donar
resposta a qualsevol contratemps.
Aquest any s’ha fet un esforç en la renovació
i adquisició de nou material per emergències
i salvament incorporant un segon desfibril·lador
als equips d’emergència i formant vuit persones en la seva utilització. Igualment ens hem
dotat de dues noves motxilles-farmaciola de
primera intervenció i d’un nou equip d’oxigenoteràpia portàtil, que és el cinquè que disposen els equips municipals d’emergències.
La inversió en aquest camp la tanca el nou
motor per a l’embarcació de salvament de 4
metres que dóna servei a les platges del Pas
i el Port i la compra d’una cadira amfíbia per
facilitar el bany a les persones amb discapacitats o dificultats de moviment.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Nou itinerari
Arran de la rehabilitació i consolidació
del conjunt de l’ermita de Sant Baldiri
de Taballera promoguda per l’Ajuntament del Port de la Selva des de l’any
2004, gràcies a un projecte de cooperació europea INTERREG finançat amb
els fons FEDER, amb la col·laboració de
la Diputació de Girona i de la Generalitat
de Catalunya, s’ha elaborat un itinerari
per descobrir l’ermita i el seu entorn
batejat a finals dels anys 80 com “la
perla perduda del Cap de Creus”.
Es tracta d’un itinerari amb poques
dificultats, els dijous de juliol i agost
teniu l’oportunitat de fer l’itinerari
amb guia. Trobareu tota la informació
a l’oficina de turisme.
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La Carretera de Sant Pere de Rodes
Finalment, i després de llargues
negociacions, la carretera que
puja a Sant Pere de Rodes serà
traspassada a la Diputació de
Girona. En l’actualitat té la consideració de camí municipal i és
titularitat de l’Ajuntament. És evident que la importància del vial i
les despeses que genera eren difícilment suportables pel nostre municipi.
Així, i mitjançant un conveni amb la participació de l’Ajuntament, de la Diputació de Girona i del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya es preveu el condicionament i traspàs d’aquest
vial. D’aquesta manera i abans d’acabar l’any 2009 el DPTOP i la Diputació de Girona hauran invertit aproximadament 600.000 € en la millora del vial, que inclourà la rehabilitació de l’afermat, del sistema de drenatge, la
senyalització, les marques viàries i el condicionament dels sistemes de contenció i protecció de talussos.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

El far de S’Arnella a la loteria nacional
El 12 d’abril d’aquest any i dins la col·lecció “Faros de España”, el far
de S’Arnella va ser protagonista en els dècim de la loteria nacional de
“Loterias y Apuestas del Estado”.
En l’actualitat l’Autoritat Portuària de Barcelona té un projecte per
recuperar l’aspecte original del Far, conservant només l’edifici quadrat
de 1913 i enderrocant la casa del faroner afegida a posteriori.
Des de l’Ajuntament treballem per obtenir-ne la cessió i convertir-lo en un atractiu més del camí de Ronda.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Eduquem les criatures!
Permeteu-nos la llicència d’utilitzar el nom d’un bon programa de ràdio, que aprofitem per recomanar-vos.
Pensem que només des de l’educació, podem evitar que es continuï arruïnant el mobiliari públic. No deleguem
la nostra responsabilitat en l’administració ni en els mestres. No dimitim com a pares!
L’ajuntament té la obligació de disposar i mantenir el mobiliari urbà, i aquest és el nostre compromís. No
malbaratem els nostres migrats recursos en estèrils reposicions.
Massa sovint veiem
imatges com aquesta.
Tenim clar que són obra
de quatre degenerats que
no tenen cap inconvenient
en signar la seva malifeta.
Prou complicitat,
prou tolerància.
El Port de la selva és un
poble de gent civilitzada.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar...
Pel patrimoni:
✓ Cada dijous d’agost excursions amb guia a Sant Baldiri de Taballera.
✓ De dimars a diumenge Visites al monestir de Sant Pere de Rodes (activitat de pagament)
✓ 12 d’agost: Descobreix Sant Pere de Rodes amb trenet (activitat de pagament).

Per l’art:
✓ Tot l’agost Racons del Cap de Creus, exposició de Ricard Ansón. A la sala de Ball.
✓ Del 12 al 23 d’agost Pintures i escultures d’Elena Miró. A la Casa de Cultura.
✓ La pintura de Carme Esmerats a l’Hotel Porto-Cristo
✓ Per les aquarel·les de M. Bordalló i els olis de M. Alba al carrer Selva de Mar.
✓ Per l’obra de Jaume Mariné i Carles Bros, tots dos amb galeria al carrer Mar.

Per la natura:
✓ Cada dimecres d’agost a la tarda Aula de natura per a nens. A la Sala de Ball.
✓ 14 d’agost sortida guiada del Parc natural pel camí de Ronda fins a S’Arenella.

Per l’espectacle:
✓ 1, 8, 16, 22 i 29 d’agost i 5 de setembre Nits de teatre per a tota la família a Sant Pere de
Rodes(activitat de pagament).
✓ 8 d’agost Fills del Mar espectacle de musica i dansa de l’esbart Montgrí al Passeig.

Pel mar:
✓ Cada dimecres i dissabte sortides amb Vaixell per la Mar d’Amunt (activitat de pagament).
✓ Lloguer d’embarcacions d’esbarjo (activitat de pagament)

Per la música:
✓ 3, 6, 10, 13, 17, 20 i 24 d’agost cicle de concerts de piano al Monestir de Sant Pere de
Rodes(activitat de pagament).
✓ 7 d’agost concert de piano amb JM Almirón a l’ermita de Santa Helena.
✓ 21 d’agost concert del Grup de Cambra Aulos a l’església Ntra. Senyora de les Neus.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar...
Per la festa:
✓ 5 d’agost ball de festa major amb l’orquestra Venus.
✓ 15 d’agost ball de nit amb el conjunt Maracaibo al Passeig.

Horaris, preus
i tota la informació
a l’Oficina de Turisme.
Telèfon 972 38 70 73
turisme@portdelaselva.net

Per la tradició:
✓ 1, 5 i 29 d’agost i 11 de setembre audicions de sardanes al passeig.
✓ 5 d’agost Correfoc a la Platja amb els Senyors del Foc.
✓ 22 d’agost i 11 de setembre Cantades d’havaneres al passeig.

Per la cultura:
✓ Cada dimecres d’agost visites guiades a l’exposició “la Bíblia de Rodes”. A la Biblioteca
municipal.
✓ De dilluns a dissabte llegeix a la biblioteca municipal.

Per l’oci:
✓ 5 d’agost Festa de l’Escuma al Passeig
✓ 14 d’agost a la nit cinema a la Platja Ratatouille.

Per la religió:
✓ Les misses del mes d’agost: feiners a les 9h, dissabtes a les 20h i diumenges a les 11h i a les
19h .

Per l’esport:
✓ Cursos de natació, vela, caiac, aquagim, submarinisme i windsurf (activitats de pagament)
✓ Lloguer de windsurf i caiac (activitat de pagament)

Per l’entorn:
✓ Passeja pel camí de Ronda, contempla la posta de sol des del mirador dels Tres Canons,
capbussat en les aigües cristal·lines, pedala per les pistes forestals del massís de Cap de
Creus, banya’t a les nostres cales, mira les estrelles, camina pels itineraris, pren el sol amb
moderació a les nostres platges...

Pel comerç i la gastronomia
✓ Passeja pel casc urbà, mira, remena, compra, pren una copa amb tranquil·litat, comparteix
taula amb els amics, un suquet, un arròs, un bon vi...
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