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Inaugurem el mes d’abril amb pàgines noves. Iniciem 
una nova etapa en l’àmbit de la comunicació, i ho fem 
amb un informatiu renovat. Com hau-
reu pogut constatar, el butlletí munici-
pal ha canviat. 

La publicació presenta un nou dis-
seny on la imatge té més prioritat, és 
més modern i respon d’una forma més 
adient a les necessitats d’informació. 
L’objectiu és fer la informació més atractiva i per tant 
també més propera.

8
núm. Butlletí

informatiu

Abril
2010

Sumari
Manifest d’alcaldes pel temporal de neu 
del 8 de març p. 4-5

L’Ajuntament aprova una modificació del 
POUM del 2006 p. 6-8

TV Tossa, ara a Internet p. 9

Notícies breus p. 10

Coneix l’opinió dels partits p. 11

El nou disseny 
pretén fer la 
publicació més 
propera a la 
ciutadania

L'Ajuntament facilita als veïns fer les reclamacions pels danys provocats per l'apagada elèctrica
nevada hiStòrica
rediSSenY deL ButLLetÍ

åexposició pública de l’aprovació inicial modificació del POum 
de tossa de mar, del 7 d’abril fins el 29 de maig
Pot consultar la memòria i normativa a les oficines de l’Ajuntament 

i al web municipal www.tossademar.cat
horari: de les 8:00 hores fins les 14:00 hores

åExposició de plànols a l’edifici “La Nau”
horari: de les 10:00 hores fins les 19:00 hores
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Ens trobem de nou davant una nova temporada turística que posarà en funcio-
nament el motor econòmic de la nostra vila després d’uns mesos d’inactivitat 
empresarial.

Per part de l’Ajuntament i des de les diferents àrees, s’ha treballat per tenir-ho 
tot a punt perquè els nostres visitants puguin gaudir de la seva estança a la 
nostra vila i també  s’han programat tota una sèrie d’esdeveniments i actes per 
atraure una major afluència de turistes en temporada baixa. Per aquest motiu 
s’ha reforçat la promoció turística i s’han contractat falques de ràdio per fer pro-
paganda a diferents zones de França fins al mes d’octubre, perquè entenem 
que la promoció turística és cabdal per la nostra població, i més en les actuals 
circumstàncies.

Deixem enrera les incidències que les inclemències del temps i 
les deficiències d’infraestructures elèctriques van causar al nostre 
poble i encarem una nova temporada amb il·lusió i amb professio-
nalitat, com sempre ha fet Tossa des dels inicis del turisme.

Un altre tema important que l’equip de govern ha treballat 
aquests darrers mesos és l’aprovació inicial de la modifica-
ció del Pla General 2006. Tal i com hem anat anunciant des 
que vam iniciar aquesta legislatura, els nostres esforços van 
dirigits a solucionar problemes als vilatans. 

Amb aquesta modificació del Pla General que ara hem aprovat 
donem solucions a molts problemes que l’actual Pla General, 
aprovat per l’anterior equip del PSC-ERC, va provocar a la ma-
joria de vilatans de Tossa. El nostre compromís amb el poble va 
ser esmenar les arbitrarietats i les indefinicions del POUM 2006 
que, en molts casos, comportaven un impossible  desenvolupament del Pla Ge-
neral i, en tots els casos, implicaven uns maldecaps injustificables i innecessa-
ris als veïns.Amb aquesta aprovació inicial, de la que ja s’està fent exposició 
pública, el Pla General modificat serà una eina de futur per treballar i construir 
una Tossa millor tenint en compte l’opinió dels tossencs. Aquest va ser el nostre 
compromís, aquesta és la nostra voluntat i l’aposta pel futur.

Us volem donar les gràcies per seguir comptant amb la vostra confiança. Sens 
dubte, és un fet molt encoratjador que ens anima a treballar per Tossa amb mol-
tes ganes i il·lusió i amb perspectives de futur.

Bona temporada d’estiu i, sobretot, molta salut!

Imma Colom|Alcaldessa

El Pla 
General 
modificat 
serà una 
eina de 
futur per 
treballar i 
construir 
una Tossa 
millor
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L’Ajuntament de Tossa de Mar ha fet recompte d’algunes recla-
macions rebudes per la nevada del passat mes de març. En total, 
s’ha rebut reclamacions de 25 establiments locals per un import 
de 85.073 euros. Són xifres aproximades perquè encara hi ha 
molts establiments que no han presentat reclamació.

La forta nevada del dia 8 de març va afectar la població fins al 
punt d’arribar-la a deixar gairebé una setmana a les fosques i pos-
teriorment amb problemes de subministra-
ment elèctric, i va provocar molta indignació 
a la població. 

El regidor de Governació, Joan Antoni 
Hervias (CiU), explica que preveuen poder 
negociar amb les elèctriques perquè el 
procés de les indeminitzacions s’acceleri. 
D’altra banda, Hervias afirma que, durant 
la Setmana Santa, es van quedar a Tossa 
un total de 24 generadors de diferents capacitats de reforç per si 
fallava la llum. A més, Endesa va deixar dos grups de dues per-
sones de guàrdia per si s’havia d’actuar d’emergència. Hervias 
assegura que, tant els generadors com les persones de guàrdia 
es quedaran com a mínim fins a principis de maig.

Al Consell Comarcal: 1 milió

Un altre indret on s’han gestionat les reclamacions de veïns de la 
Selva és a l’Oficina de Consum del Consell Comarcal de la Selva, 
que a finals de mes de març havia sumat les que anaven dirigi-
des a Endesa i ja se situaven en 1.160.000 euros. Els imports que 

reclamen els veïns fan referència a la manca de llum, a la pèrdua 
d’aliments que no s’han pogut conservar en fred i de la impossi-
bilitat d’utilitzar calefacció a les cases. 

Des del Govern espanyol s’explica que els 221 municipis gironins 
podran aspirar a 131 milions d’euros per a infraestructures i a 33 
milions per a actuacions de restauració forestal i mediambiental. 
Els ajuntaments ja tenen els impresos de sol·licitud, i els han de 

presentar amb les factures corresponents i 
una memòria a la direcció general de Pro-
tecció Civil i Emergències, que és l’ens que 
atorgarà les ajudes. Tenen temps fins al 12 
de maig per presentar les sol·licituds, i po-
den anar adreçades al cost de la retirada 
de neu i la neteja de boscos. A més, es per-
metrà compensar els ajuntaments i negocis 
afectats amb beneficis fiscals. Finalment, les 
empreses i els autònoms afectats també po-

dran sol·licitar una moratòria en les quotes a la Seguretat Social 
d’un trimestre, que si volen no hauran d’abonar fins l’any que ve.

D’altra banda, la Generalitat destinarà 1,5 milions d’euros als ajun-
taments per les despeses extraordinàries que van haver d’assumir 
a causa del temporal de neu. Aquests diners es repartiran entre 
els municipis que van estar almenys 24 hores sense subministra-
ment elèctric i són només per sufragar despeses corrents com 
el lloguer de generadors, la compra de subministrament elèctric 
i el lloguer de maquinària per treure la neu dels carrers, i no per 
reparar danys ni desperfectes.

Els comerciants, 
restauradors i hotelers 
de Tossa reclamen més 
de 85.000 euros pels 
danys de la nevada

L’ajuntament faciLita aLS veïnS fer LeS recLamaciOnS 
PeLS danYS PrOvOcatS Per L’aPagada eLèctrica

ACTuALITAT
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“Refer el país, millorar els serveis:  per la dignitat dels 
veïns de les comarques gironines”

Les comarques gironines, la nostra gent, els nostres municipis, 
les nostres empreses, han patit les conseqüències del tempo-
ral de neu i vent que es va produir el dilluns dia 8 de març. 

Els alcaldes de les comarques gironines que hem viscut a pri-
mera línia des del dilluns l’evolució de la 
crisi, volem expressar a l’opinió pública del 
país, especialment als nostres conciuta-
dans de les comarques gironines, i en nom 
d’ells, el nostre clam perquè l’experiència 
que ens ha tocat patir no es repeteixi mai 
més en allò que sigui responsabilitat de 
les administracions i de les empreses de 
serveis públics . Ha estat una experiència 
evitable en bona part. Una experiència 
que ha de servir per prendre mesures que 
millorin tot allò que sabem que ha fallat, 
si cal corregint protocols i destinant inver-
sions, millorant coordinació, informació i 
recursos humans i materials.

Com a portaveus del món local volem expressar la nostra 
queixa per les dificultats que hem patit  durant les fases més 
crítiques de la crisi, provocades per una manca de comunica-
ció i d’informació, davant de les actuacions previstes per les 
administracions i les empreses de subministrament energètic, 
per les operadores de telecomunicacions, així com per les 
concessionàries d’infraestructures de la comunicació. No hi 

ha res pitjor que la poca informació, o d’insuficient.

La manca de subministrament elèctric, que ha estat el principal 
problema viscut i que n’ha comportat d’altres, s’està allargant 
molt més del que seria desitjable, i està provocant un greu perju-
dici a la ciutadania i al teixit econòmic i empresarial dels nostres 
municipis. No és acceptable  que en situacions com les viscu-

des, les companyies elèctriques actuïn amb 
tanta opacitat, i ofereixin als alcaldes una in-
formació tant poc precisa, i sovint poc creï-
ble. No és acceptable, que les companyies 
elèctriques actuïn amb tant poca celeritat 
per oferir alternatives a la manca de submi-
nistrament elèctric des de la xarxa. Aquesta 
manca de previsió i de resposta immediata, 
ha fet que el problema s’hagi allargat mol-
més del que és comprensible i tolerable en 
situacions d’emergència com la viscuda.

No és acceptable que aquesta manca de 
subministrament hagi provocat un greu 
problema sobre els sistemes de teleco-
municació. Quan més els hem necessitat 

no els hem disposat, ni els hem pogut fer servir.

El col·lapse integral del sistema –llum, telecomunicacions, 
xarxa viària, transport públic, informació pública— ha caigut 
sobre les espatlles dels nostres conciutadans. Reconèixer-ho 
seria un acte de justícia i de reparació moral als centenars de 
milers d’afectats per aquest temporal, i reforçaria el servei que 
la política local ha prestat.

La manca de 
subministrament elèctric 
es va allargar molt més 
del que seria desitjable, 

i va provocar un greu 
perjudici a la ciutadania 

i al teixit econòmic i 
empresarial dels nostres 

municipis

manifeSt d’aLcaLdeS PeL temPOraL de neu deL 8 de marÇ

ACTuALITAT
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Hem hagut de destinar recursos econòmics, que no tenim, 
per poder donar resposta i protegir els nostres conciutadans 
mentre esperàvem, l’arribada d’una ajuda promesa que mai 
no acabava d’arribar. L’ajut ha arribat tard i no en la mesura 
necessària.

És per tot això que manifestem les següents reclamacions:

Que les companyies elèctriques assumeixin la responsabilitat 
que ha comportat la manca de subminis-
trament elèctric, i les conseqüències que 
se’n deriven.

Que el Govern de Catalunya, recollint el 
clam dels alcaldes, exigeixi a les compan-
yies elèctriques, que reestableixin , posant 
tots els mitjans necessaris, el subministra-
ment elèctric a tota la població que ens 
aquests moments encara es troba afecta-
da, en la major brevetat possible.

Així mateix, que obligui a les companyies 
elèctriques a fer una auditoria de l’estat de 
totes les línies de distribució, tant les afec-
tades com no, a fi i efecte d’invertir-hi els 
recursos necessaris, perquè mai més, da-
vant de situacions imprevistes, es repeteixi una situació com 
la que hem viscut.

Que el Govern de la Generalitat de Catalunya revisi els pro-
tocols d’actuació i de protecció civil davant de situacions 
d’emergència, per tal de fer-los més àgils i operatius; i que els 
recursos necessaris es posin ràpidament al servei dels muni-
cipis i dels ciutadans. Tanmateix, que es revisin i millorin els 
sistemes de comunicació i informació, tant pel que fa als ser-

veis propis del Govern,  com al dels altres operadors implicats 
en el territori.

Que davant les dificultats econòmiques dels nostres munici-
pis, i tenint en compte l’esforç econòmic que hem hagut de 
suportar per fer front a l’emergència viscuda, que el Govern 
de Catalunya obri  de manera immediata i àgil, línies d’ajuts 
als municipis per fer front a les despeses que els ajuntaments 
hem assumit per recuperar la normalitat, i per atendre als ciu-

tadans afectats.

Igualment, i per fer front a les conseqüèn-
cies del temporal, que els diferents depar-
taments de la Generalitat implicats, obrin 
línies d’ajuts per minimitzar els efectes de 
la nevada, especialment pel que a la ne-
teja de boscos i restauració de camins.
És per això que, fent-nos portaveu dels 
nostres veïns i veïnes, gosem alçar la veu 
col·lectivament per reclamar canvis en 
els protocols d’actuació, recursos i dis-
culpes a qui en responsabilitat pertoqui 
perquè en el futur, quan s’esdevingui una 
nevada o altres situacions d’emergència 
no haguem de patir una situació com la 

que hem viscut i s’està vivint aquest dies. Que l’experiència 
ens serveixi a tots plegats per ser millor governants, millors 
servidors públics, millors prestadors de servei públic, millors 
ciutadans.

Finalment, volem agrair la comprensió i solidaritat dels nostres 
conciutadans, el suport desinteressat que hem rebut d’ells, i 
de moltes persones anònimes que ens estan ajudant. Així com 
també a tot el personal que ha intervingut en els operatius”.

Hem hagut de destinar 
recursos econòmics, 

que no tenim, per poder 
donar resposta i protegir 
els nostres conciutadans 

mentre esperàvem, 
l’arribada d’una ajuda 
promesa que mai no 

acabava d’arribar

ACTuALITAT



6

B
u

tl
le

tí
 in

fo
rm

at
iu

 d
e

 T
o

ss
a

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat una modificació 
del Pla General del 2006 –l’aprovat per PSC i ERC-, amb 
l’objectiu, segons l’actual equip de govern de CiU, de co-
rregir algunes de les principals mancances i deficiències 
que l’afectaven, concretament les que requerien una solució 
immediata. Segons CiU, la precipitada aprovació del POUM 
2006 abans de les darreres eleccions mu-
nicipals, així com la falta de sensibilitat vers 
les més de mil al·legacions presentades i la 
nul·la voluntat de consens que va presidir 
la seva elaboració, havia deixat un rastre 
d’imperfeccions i carències que convenia 
d’esmenar amb urgència per raons de se-
guretat jurídica, de protecció de l’interès ge-
neral del municipi i dels drets i interessos 
patrimonials legítims de les nombroses per-
sones que en van resultar perjudicades.

Entre les principals característiques d’aquesta modificació, 
destaca la reducció de l’edificabilitat general al municipi, tot 
i que augmenta considerablement el sostre destinat a ha-
bitatge protegit. Així, Tossa passa de tenir 129.000 metres 
quadrats de sostre edificable a tenir-me 124.000, mentre que 
d’habitatge protegit es passa de 16.000 a 26.000 metres qua-
drats. 

D’altra banda, la modificació suposa un increment de 36.650 
metres quadrats de terreny destinat a espais lliures, equipa-
ments i vial, dels quals 26.860 són zones verdes. Aquest aug-
ment representen un 38,20% respecte al POUM aprovat per 
l’anterior govern. Així mateix es produeix 
una reducció en els sòls d’aprofitament pri-
vat de 31.452 metres quadrats.

Aquesta modificació de Pla General es 
concentra, sobretot, en les indefinicions, 
suspensions i prohibicions d’edificar que 
el POUM 2006 va condemnar a extenses 
àrees del territori per la falta de voluntat en 
uns casos i la incapacitat en altres d’afrontar 
la problemàtica existent en aquestes zo-
nes. En aquest sentit, aprofitant aquesta modificació, s’ha 
incorporat la transcripció a 1:1000 del POUM en sòl urbà de 
manera que es defineix de forma precisa les alineacions no 
concretades en el planejament. Això ha significat l’eliminació 
de  gran número de planejament derivat que paralitza el mu-
nicipi i atorga inseguretat jurídica a les persones afectades.

Abdicant de la seva principal responsabilitat, el POUM 2006 
va deixar pendent, per exemple, d’ordenar àmplies zones 
del casc urbà o va establir la prohibició d’edificar de for-
ma preventiva en moltes illes catalogant-les arbitràriament 
d’inundables. I és que, entre les deficiències tècniques ob-
jecte d’esmena, destaca especialment l’aprovació que es va 

fer del POUM 2006 sense l’elaboració de 
l’estudi previ d’inundabilitat de la riera de 
Tossa, que havia d’establir el límit de les 
àrees edificables pròximes al curs de la rie-
ra. L’aprovació del POUM es va realitzar en 
fals i de forma precipitada sense comptar 
amb aquest estudi, establint la possibilitat 
d’edificar en àrees que s’han demostrat 
inundables i que la modificació de POUM 
que es fa ara ha de desclassificar pel risc 
d’inudabilitat que els afecta.

Un dels objectius principals de la modificació proposada 
per CiU és recuperar la planta àtic del nucli antic, en con-
dicions que assegurin la seva plena compatibilitat amb els 
valors culturals, estètics i paisatgístics que convé preservar. 
En aquest sentit, es permetrà la construcció d’una planta àtic 
enretirada del pla de façana un mínim de tres metres en les 
illes d’edificació que per les seves dimensions ho permetin. 
Per assegurar un ús correcte del dret a l’edificació d’aquesta 
planta, la modificació ha fet un gran esforç de precisió, di-
buixant directament sobre els plànols les illes que per les 
seves dimensions permeten encabir aquest tercer nivell 

d’edificació.

Una altra mancança del POUM 2006 que 
aquesta modificació s’ha proposat resol-
dre és la falta de sòl hoteler de caracterís-
tiques apropiades per allotjar establiments 
d’alt nivell, capaços d’atraure un turisme 
de qualitat i amb capacitat de competir en 
un entorn de mercat globalitzat i fortament 
competitiu, que asseguri la implantació 
d’aquest tipus d’activitats econòmiques 

generadores de riquesa a llarg termini, pels importants be-
neficis directes i indirectes que s’ha demostrat que aporten 
a la població, especialment en favor dels sectors comercials, 
de restauració i terciaris. En aquest sentit, la modificació 
reajusta la definició normativa dels usos hotelers en les zo-
nes urbanes, preveu una qualificació específica en àrees de 

La mOdificació deL POum deL 2006 miLLOra tOSSa

uRBAnIsMe

Tossa guanya 10.000 
m2 d’habitatge 
protegit amb la 

modificació del POUM 
tot i que es redueix 

l’edificabilitat general 
a la població

S’incrementa en 
36.650 m2 el terreny 

destinat a espais 
lliures, equipaments i 
vial, dels quals 26.860 

són zones verdes
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creixement i proposa noves àrees de creixement hoteler de 
qualitat, com Can Truges o Can Coure.

Una altra deficiència significativa que es corregeix és la fal-
ta de regulació urbanística de la primera línia de mar. La 
Direcció General de Costes de l’Estat va informar desfavo-
rablement el POUM 2006 fins a quatre ocasions per aquest 
motiu. El POUM 2006, com ja havia fet el de 1986, va pospo-
sar per al futur aquest problema, per la dificultat d’afrontar-
lo abans que finalitzés la darrera legislatura. Aquest ajorna-
ment impedia la renovació de les zones urbanes afectades, 
situació que es podia haver perpetuat durant vint anys més 
fins a l’aprovació d’un nou POUM. La modificació que ara 
s’aprova ha afrontat amb valentia aquesta assignatura pen-

dent, abolint els sis plans de millora urbana i 
desbloquejant la façana marítima, mitjançant 
una regulació dels seus usos edificatoris ex-
tremadament curosa amb el seu extraordina-
ri valor paisatgístic. Això donarà una solució 
definitiva al problema, que els propietaris 
afectats fa més de vint-i-cinc anys que estaven 
esperant, i permetrà la necessària renovació 
de la façana marítima de Tossa sota criteris 
summament respectuosos amb els valors cul-
turals, històrics, paisatgístics i mediambien-
tals que la identifiquen com un dels símbols 
d’identitat més preuats del municipi.

En la mateixa línia s’inscriu l’operació de nete-
ja de la infinitat de plans de millora i de plans 
especials que assolen el municipi i, molt espe-

cialment, el nucli urbà de Tossa, com és el cas del Codolar 
Roqueta. La delimitació d’aquests plans comportava, a la 
pràctica, la impossibilitat d’edificar o transformar fins que 
no s’hagués aprovat el pla especial o el pla de millora co-
rresponent. En la majoria dels casos, doncs, els terrenys 
quedaven petrificats sense possibilitat de fer-hi res per 
temps indefinit. Ara això es soluciona.

Aqusta modificació també recull les diverses resolucions 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joa-
quim Nadal, que han anul·lat determinacions rellevants 
del POUM 2006, en estimació dels nombrosos recursos 
d’alçada que es van formular contra ell, com ara la Re-
solució de 8 de maig de 2009, de desclassificació de Sa 
Gabarra, on el POUM 2006 havia previst la construcció de 
118 habitatges en una vessant de muntanya amb forts pen-
dents, o la Resolució de 29 de juliol de 2009, que anul·la la 
delimitació del PEMU del Pelegrí, per incloure dins el seu 

àmbit edificacions existents que comportaven unes indem-
nitzacions inassumibles.

Un altre dels aspectes objecte de consideració especial 
en aquesta modificació és la disfuncionalitat històrica dels 
blocs de pisos del Mas Font, que també es solucionarà per-
què els pisos es puguin renovar i rehabilitar, eliminant les 
restriccions que durant molts anys ho han impedit.

La modificació està a exposició pública fins el 29 de maig 
a l’ajuntament i els plànols s’exposen a La Nau de dilluns 
a divendres.

La modificació 
està a 

exposició 
pública fins el 

29 de maig a 
l’ajuntament 
i els plànols 

s’exposen a La 
Nau de dilluns 

a divendres

1 - Eliminar els articles i normes referents a la zona inun-
dable i definir-ne els paràmetres i normes provinents de 
l’estudi d’inundabilitat  redactat en aquesta legislatura.

2 - Resoldre d’una forma global i integrada les li-
mitacions i riscos que determina i concreta l’estudi 
d’inundabilitat a la riera de Tossa. 

3 - Garantir la imatge del sector històric de Tossa.

4 - Recuperació de la planta àtic del nucli antic.

5 - Establir les condicions urbanístiques per fomentar 
l’activitat econòmica i turística amb noves zones hoteleres.

6 - Eliminar la possibilitat de l’ús plurifamiliar de la zona 
de xalets de Tossa.

7 - Resolució del dilema endèmic de la primera línia 
de mar.

8 - Resolució de les ambigüitats dels sectors de Can 
Pericàs i carretera de Llagostera, en funció de les deter-
minacions provinents de l’estudi d’inundabilitat.

9 - Resolució del problema històric dels blocs del Mas Font.

10 - Abolició dels àmbits de planejament secundari 
anòmals (Codolar, Pelegrí, etcètera) i aixecament de 
la suspensió de llicències que pesa sobre les finques 
compreses en ells.

La modificació s’articula 
entorn dels següents grans eixos:

uRBAnIsMe
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Àmbit 1 (Can Coure, Mas Agut) 
Possibilitar alternatives d’ubicació a l’actual benzinera de la població qualificada 
pel POUM com a zona verda|Fixar uns usos capaços de permetre el desenvolu-
pament del sector de Can Coure d’acord amb les limitacions provinents de la llei 
de Carreteres i els provinents de la protecció de la Riera|Possibilitar el desenvolu-
pament del sector de Mas Agut amb una gestió capaç de garantir la viabilitat del 
sector i alhora mantenir la superfície del sòls destinats a espais lliures

Àmbit 2 (Can Vergonyós, Bon Retir)
Ordenar de forma global els terrenys del Bon Retir, malgrat la possibilitat 
de desenvolupar el sector mitjançant polígons o subsectors.

Àmbit 4 (Carretera de Llagostera)
Possibilitar l’ordenació del front nord de la carretera de manera que els espais 
lliures possibilitin una connexió entre la riera i el passeig|Preveure uns blocs 
que harmonitzin amb l’edificació existent i es mantingui la vegetació existent

Àmbit 3 (Can Pericàs)
Definir els aprofitaments de Can Pericàs, en funció de les determinacions 
provinents de l’estudi d’inundabilitat.

Àmbit 6 (Hotels)
Mantenir l’estructura hotelera existent|Adequar el planejament a la 
realitat física consolidada de l’edificació, tot diferenciant els usos 
residencials consolidats dels hotelers.

Àmbit 5
Resoldre l’errada detectada en el POUM 2006, consistent en qualificar 
de vial un triangle actualment consolidat amb edificació residencial, 
sense que hi hagi cap continuïtat en la qualificació.

Àmbit 10 (Front de Mar, Mar Menuda)
Ordenar les illes de front de mar consolidades|Fixar la zona de protecció 
i edificació sectorial de forma global per a tot el front marítim|Concretar 
el paràmetres dels àmbits a desenvolupar mitjançant planejament derivat 
de manera que sigui possible aconseguir les finalitats del POUM

Àmbit 9 (Pelegrí, Ca l’Acervi, Vil·la Romana, carrer Sant 
Josep, Codolar Roqueta)
Definir una xarxa de camins per a vianants que garanteixi la connexió 
de la vialitat general amb el camí de Marina

Àmbit 8 (Can Truges, Gavarra)
Implantar usos hotelers que completin l’estructura urbana de la 
població|Preveure la implantació d’un equipament al servei de la 
població|Reordenar els aprofitaments del POUM 2006 a l’àmbit del carrer 
Gavarra per garantir la continuïtat de l’espai lliure entre aquest i Can Truges

Àmbit 7
Compatibilitzar les determinacions del POUM amb les determinacions 
sobre gestió urbanístiques executades en el sector
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Durant els quatre anys que dura una legislatura hi ha moments 
de tot. Hi ha estones plenes de satisfacció per les fites acon-
seguides i pel ple desenvolupament de l’àrea que dirigeixes i, 
també, hi ha moments que no voldries haver de viure mai. 

Un d’aquests moments tristos als que em refereixo és la des-
aparició de l’emissió de TV Tossa en el format analògic. 

Han estat molts anys informant de tots aquells aconteixements 
que succeïen a la nostra vila. Hem vist com any rera any, des del 
1991, TV Tossa entrava a les nostres llars per posar-nos al dia del 
què passava a Tossa, ens informava de tot allò que era impor-
tant pels tossencs i, sobretot, feia una funció social impagable.

Ara, dissortadament, la implantació de la televisió digital ha 
acabat de manera injusta la tasca que venien fent les televi-
sions locals, una eina informativa al servei del poble. El Govern 
de la Generalitat, davant les contínues queixes de l’ajuntament, 
ha dit que buscarà en el futur solucions per assegurar la con-
tinuïtat de la nostra televisió local. 

Naturalment, des de l’àrea de Mitjans de Comunicació, no es-
catimarem esforços per poder restablir en un futur no gaire 
llunyà la nostra TV Tossa. De moment, per seguir l’actualitat 
tossenca, tots els programes es poden veure a través d’internet: 
tvtossa.cat. Per tant els col·laboradors de TV Tossa seguiran 
treballant per oferir-nos puntualment la informació del nostre 
poble, com sempre han fet incansablement des del 1991.

Gràcies a tots els col·laboradors de TV Tossa per la vostra dedi-
cació. Us agraïm sincerament la vostra tasca i avui volem deixar 
una penyora d’esperança per restablir TV Tossa ben aviat.

Assumpta Margenats | regidora de Mitjans de Comunicació

Tot just fets el 18 anys, la televisió local de Tossa deixa d’emetre 
en analògic, a l’espera de poder seguir amb la TDT. La nova 
normativa implica fer un consorci de televisions locals i con-
vertir-nos en una televisió de proximitat, és a dir, fer una televi-
sió conjunta amb altres poblacions. L’alt cost en la producció i 
emissió amb TDT fa que moltes d’elles, televisions petites i no 
tant petites, es plantegin el seu futur i busquin altres alternati-
ves fins que algun dia puguin assumir el cost d’emetre per la 
Televisió Digital Terrestre.

A Televisió de Tossa, mentre s’espera la possibilitat d’emetre 
en TDT i per no perdre el fil amb els tossencs, ho farem a 
través d’Internet. Per a uns, Internet és una eina habitual i d’ús 
quotidià i, per altres, sobretot la gent més gran, no ho podran 
utilitzar. Clar que a través d’Internet hi ha una avantatge, que 
és poder veure el programa en qualsevol moment i no esperar 
una hora i un dia en concret.

Des de l’Ajuntament de Tossa s’està treballant, ja fa mesos, 
per poder fer el salt a la TDT. Però el cost i la posada en marxa 
del consorci de la Selva Marítima fa retardar aquest pas.

Hem remenat els calaixos per buscar algunes fotografies de la 
petita història de TV Tossa. No hi són totes, però tard o d’hora 
les penjarem al web. Ja saben qué la seva primera emissió va 
ser per Sant Esteve de 1991 i que, al mes de gener del 1992, 
van començar les emissions en regularitat.

Per veure ara els programes i les entrevistes, ho podeu fer a 
través de tvtossa.cat. Aquí hi trobareu, vídeos i programes, 
una mena d’Infotext adaptat a web, links, etc.

Vicenç Gascons | responsable de TV Tossa

nO éS un adéu Per SemPre...tv tOSSa, a internet

CoMunICACIó
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rYanair infOrma aLS SeuS 
PaSSatgerS SOBre tOSSa
Dins el pla de promoció turística de l’Ajuntament per aquest 
any 2010, el consistori ha engegat una campanya per donar 
a conèixer la població als milions de passatgers d’avió que 
volen diàriament per tot Europa amb la companyia Ryanair. 
En concret, aprofitant la publicació a la revista europea de 
Ryanair dels mesos de febrer i març d’un reportatge sobre el 
nordest d’Espanya i la seu que tenen a Girona, l’Ajuntament va 
insertar una pàgina completa de publicitat de Tossa de Mar 
-amb text i fotos- amb l’objectiu de captar l’atenció i l’interés 
dels passatgers per visitar la població. Es calcula que uns 5 
milions de passatgers han volat amb Ryanair durant aquest 
període per tot Europa i han pogut veure aquesta informació, 
ja que la revista es distribueix gratuitament durant els vols entre 
els passatgers. A més, Ryanair ha inclós aquesta informació 
sobre Tossa a la seva pàgina web durant un període de tres 
mesos. Per tant, tot europeu que s’interessi per volar amb 
Ryanair –ja que els vols s’han de comprar per Internet- podrà 
veure imatges i informació de Tossa.

Tanmateix, de cares als mercats de proximitat (Catalunya i 
sud de França), s’han iniciat campanyes de publicitat en rà-
dio a partir de la segona quinzena de març. En aquest sentit, 
s’ha iniciat una campanya a través de tres ràdios generalistes 
amb cobertura a tot el territori català (RAC 1, Catalunya Ràdio 
i Onda Rambla) i dues ràdios franceses (Ràdio Litoral i Ràdio 
Virgin) que tenen cobertura des del pas fronterer fins a Toulo-
se i Montpellier. La campanya, que té un cost d’uns 35.000 
euros, s’allargarà fins el proper mes d’octubre.

2ª mitja marató de tOSSa
La 2ª mitja Marató de Tossa es celebrarà el proper 25 d’abril i, a 
banda de l’ajuntament, estarà organitzada per l’empresa R.P.M Ra-
cing, empresa especialitzada en l’organització d’esdeveniments 
esportius de primer nivell, com les World Series by Renault, la 
Marató de Barcelona, les etapes espanyoles del Rally Dakar, la 
Volta Ciclista a Catvalunya, el Supercross de Barcelona, el Trial 
Indoor de Barcelona, etc. El regidor d’Esports, Emili Oller, afir-
ma que el principal objectiu de la ½ marató és “promocionar 
turísticament la població en temporada baixa. Hi haurà gent que 
dormirà a Tossa, hi menjarà, vindrà amb amics, acompanyants... 
i tot això serà bo pels hotels, restaurants o comerços”. Hi haurà 
regal de samarreta i piscina i jacuzzi per als inscrits.

L’Ajuntament ha aprovat una modificació de l’estructura tari-
fària del rebut de l’aigua amb tres principals objectius: incen-
tivar un consum responsable; millorar 
la justícia distributiva del cost del ser-
vei i reduir la factura a les persones 
que viuen tot l’any a Tossa i als esta-
bliments hotelers estacionals. El canvi 
comportarà que en els rebuts d’aigua 
no s’establirà, com fins ara, un mínim 
de consum facturable, sinó que que-
darà reemplaçat per una quota fixa de 
servei. La millora també permetrà una 
distribució més equitativa del cost del 
servei perquè el rebut guardarà a partir 
d’ara una major proporcionalitat amb el 
consum que es realitzi. La nova taxa de 
subministrament també comportarà un 
abaratiment dels rebuts d’aigua per a les 
persones que estiguin empadronades a 
Tossa i que realitzin consums baixos o 
moderats. Tanmateix, els establiments 
hotelers que tinguin establerts períodes 
estacionals de tancament també veuran 
reduïts sensiblement els seus rebuts d’aigua. La nova tarifa 
entrarà en vigor en el període de facturació corresponent al 
tercer bimestre d’enguany.

noTICIes BReus

mOdificació de La tarifa de 
L’aigua Per fOmentar-ne 
L’eStaLvi i reduir La factura

La nova taxa de 
subministrament 
comportarà un 
abaratiment 
dels rebuts 
d’aigua per a 
les persones 
que estiguin 
empadronades 
a Tossa i 
que realitzin 
consums baixos 
o moderats
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això éS eL que 
vOLen Per tOSSa?
Davant les postures i els comentaris que els 
grups de l’oposició van fer en el ple municipal 
on es va tornar a qüestionar l’auditoria externa 
dels anys 2003-2007, no ens queda cap més 
opció que reafirmar, un cop més, que la gestió 
de l’Ajuntament governat pel PsC-eRC va 
ser absolutament nefasta per Tossa.

L’Auditoria fa una fotografia fidel i fidedigna d’un 
llibre tancat. No és res més que el reflex real 
dels números del nostre Ajuntament. Eviden-
tment, reflecteixen tots aquells números que 
s’observen en els documents que s’examinen. 
Naturalment, els que no hi són no es poden re-
flectir, “no surten a la foto.” Però els que s’han 
pogut estudiar parlen per si sols, més aviat 
“canten”. I això és una veritat com un temple. 

És molt lícit que els números que surten no 
agradin als que no van saber gestionar-los i 
que es vulguin defensar a tota costa, escam-
pant demagògia per tot arreu i embolicant de 
valent, com sempre fa la Sra. Mundet.

Però la postura de Tossa Unida davant aquest 
tema ens sembla francament penosa. Ells no 
gestionaven diners ni estaven a l’equip de go-
vern (o si? ), per tant no s’entén aquest entos-
sudiment a voler dir que l’auditoria no està ben 
feta. Que per ventura són auditors censats? 
A nosaltres no ens consta que ho siguin. Així 
doncs, el millor en aquests casos és deixar que 
els auditors facin la seva feina, que per això són 
professionals i els polítics que facin de polítics 
i que sigui el Tribunal de Cuentas que digui el 
que hagi de dir. Els tècnics municipals que van 
gestionar els exercicis 2003-2007 no podien fer 
l’auditoria perquè no hagués servit de res... per 
qüestions de pura lògica, ningú es tira pe-
dres sobre el teulat, per tant, el TU deixa ben 
clar amb la seva postura que està defensant la 
mala gestió d’uns tècnics, o d’un funcionari en 
concret a qui li cou molt que se’l qüestioni, però 
el cert és que la seva gestió econòmica-política 
va conduir la nostra vila  a ser el tercer poble 
de la província de Girona que té l’endeutament 
més alt.  

Aquest és el real i trist panorama que ens van 
deixar. Un bon rànquing de disbarats, i el TU 
encara ho reivindica.

Això és el que volen per Tossa?  

què BuSquen?
Les senyores Colom i Moré estan jugant 
amb Tossa de Mar. Les notícies aparegu-
des a la premsa i referides a “suposades 
irregularitats a Tossa entre el 2003 i el 
2007” són un exemple.

Estan acostumades a fer declaracions en 
nom de Tossa que no es molesten en pro-
var. Diuen veritats a mitges i això es pitjor 
que mentir.

Què estan buscant? La responsabilitat po-
lítica del PSC i ERC es va tancar amb les 
eleccions. Van perdre per golejada. Però 
elles continuen furgant. 

Parlen de “les nombroses irregularitats 
econòmiques i comptables” i s’atreveixen 
a enumerar-les. Acusen a l’equip de PSC-
ERC del mateix que han fet i fan elles.

No recorda la senyora Moré el forat que 
va deixar la piscina? No recorda la con-
tractació d’obres com l’aire condicionat 
de la biblioteca que van costar el doble de 
l’oferta d’una empresa tossenca? No re-
corda despeses que ha fet sense disposar 
de pressupost? No recorda la contractació 
d’una empresa nomenada PACO PEPE 
l’estiu de 2003?. No recorda la contrac-
tació de l’assessor jurídic?. No recorda la 
contractació de l’assessor urbanístic?. Mai 
ha elaborat pressupostos artificials amb 
previsió d’ingressos inflats? Com explica 
la desviació a la baixa dels pressupostos 
d’ingressos de 2008 i 2009?

CIU i AET fan ús i abús d’una auditoria que 
és un “ñap”, i ho fan des de l’odi i la ran-
cúnia. Odien als adversaris polítics, odien 
als tècnics, odien als treballadors, odien a 
tothom que no aplaudeix quan elles  pas-
sen.

No busquen que Tossa millori. No miren al 
futur, miren al passat, mentre fan el mateix 
que critiquen. Veuen la palla en l’ull del veí 
i no veuen la biga en el seu.

Així Tossa no avançarà.

ConVeRGènCIA I unIóTossA unIDA

PregunteS méS 
freqÜentS
Què és una auditoria financera?
És l’anàlisi que fa un organisme o una empre-
sa privada dels comptes d’una entitat.

Calia contractar una auditoria externa que 
examinés els comptes de Tossa?
L’auditoria oficial de cada ajuntament la fan 
els interventors, que són els funcionaris res-
ponsables de l’àrea econòmica. A més, el De-
partament d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat avalua l’aplicació del pla de sanejament 
de l’ajuntament de Tossa. 

Per què Ciu va encarregar una auditoria 
que va costar 55.000 euros?
Perquè volen trobar a  qualsevol preu alguna 
irregularitat que desprestigïi l’anterior equip 
de govern i els funcionaris de l’ajuntament.

A quina conclusió van  arribar els auditors 
contractats per  Ciu?
A cap conclusió. Van dir  textualment:  “no po-
dem expressar una opinió sobre els estats i 
comptes anuals dels exercisis 2003 a 2007”, 
perquè segons ells l’ajuntament no els va fa-
cilitar tota la documentació que necessitaven 
examinar per fer un informe definitiu.

Per què no s’ha fet un ple per debatre 
l’auditoria, per què no hi ha un informe de 
l’actual interventor sobre l’auditoria si és 
l´unic funcionari que la pot avaluar?
A CiU no li interessa que  l’interventor informi 
sobre l’auditoria i que els regidors poguem 
aportar informació. Així ningú no pot contradir 
les mentides que diuen. 

Per què Ciu ha denunciat davant  la sindi-
catura de Comptes i el Tribunal de Comp-
tes la gestió econòmica del nostre govern? 

Per tapar les pròpies irregularitats acusant 
els altres de cometre-les; per provocar titulars 
sensacionalistes a la premsa que sembrin el 
dubte sobre la gestió del PSC i ERC  i els tèc-
nics municipals.

Quan contestarà l’alcaldessa les preguntes 
de l’oposició sobre l’actual endeutament de 
l’ajuntament, l’increment extraordinari dels 
sous dels regidors, les seves despeses sense 
pressupost, les seves adjudicacions irregulars 
d’obres, l’elaboració de pressupostos inflats, 
o el  descontrol en l’execució del pressupost?

PsC
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