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Per fer disfrutar els nens de TossA
Amb l’objectiu de potenciar el Parc de Sa Riera com a lloc de gaudi de caire familiar, s’ha dotat
aquest espai de noves zones infantils i més taules, bancs i papereres

MILLORES

Sumari

El govern local vol que les famílies del
municipi disfrutin del Medi Ambient

El nombre de delictes a la població ha disminuït
durant l’any 2010 respecte l’any 2009 p.3

En concret, s’han instal·lat dues taules de picnic, dotze bancs rústics i cinc papereres. També s’han instal·lat llocs infantils en dues zones
diferenciades. Una zona per a nens més petits
amb una cabanya, un tren i un gronxador niu; i
una zona per a nens més grans amb una tirolina i una xarxa.

Urbanisme, Serveis Tècnics i Medi Ambient es
desplacen a La Nau per seguretat laboral p. 4 i 5
Nova comissió consultiva perquè el sector privat
s’impliqui i aporti idees en la política turística p. 7
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Enquestes de satisfacció molt positives dels
usuaris del geriàtric p.9

Tossa contra la fam | 11 de març, dia d’entrega d’aliments al local Sant Josep, de 17 a 19 hores
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EDITORIAL
Benvolguts tossencs i tossenques,
El passat 28 de novembre, el poble de Catalunya va atorgar la seva confiança als representants de CIU i els va escollir gairebé per majoria absoluta a les eleccions al Parlament. El nombre de vots va duplicar als del
PSC, i el nostre país podía mirar el futur amb esperança.

Veiem una
mica de llum
al final del
túnel i crec,
sincerament,
que ens en
sortirem

No cal dir que, com a candidata de CIU per a la demarcació de Girona, em vaig sentir molt orgullosa
d’haver contribuït, en la mesura que em corresponia,
als resultats de les eleccions catalanes. Ara tenim
un nou Govern a Catalunya. I m’omple de satisfacció
pensar que s’obrirà un nou futur per al nostre poble.

Tossa ha estat els darrers anys en una situació lamentable, econòmicament parlant. Per sort, això ja
està canviant i hem pogut superar mínimament els
lligams bancaris que ens ofegaven fins a deixar-nos
sense alè. Ara, tot i que haurem de continuar fent un
control exhaustiu de les despeses municipals, ja veiem una mica de llum
al final de túnel i crec, sincerament, que ens en sortirem.
També vull anunciar-vos que, l’àrea d’Urbanisme, Serveis
Tècnics i Medi Ambient estrenen noves oficines a l’edifici de
La Nau per oferir-vos a tots un millor servei i una millor eficiència. Crec que és un tema molt important per Tossa perquè s’ha aprofitat un espai que servia només per a magatzem i, per construir-lo, s’han utilitzat diferents subvencions
exteriors a les arques municipals.
Així, doncs, les noves oficines són ja a la vostra disposició
per a donar-vos més comoditat a l’hora de fer les vostres
sol·licituds. Us convidem a tots a visitar-les quan vulgueu.

S’obre
un nou
futur per
al nostre
poble

Salut per tothom!

Imma Colom|Alcaldessa
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Tossa de Mar, eleccions al Parlament de Catalunya 2010

CiU: 46,35 %
PSC: 16,78%
PPC: 9,6 %
ERC: 5,79 %
ICV-EUiA: 4,51 %
SI: 4,25 %

59,6 % Participació

Noticies

victòria clara de Convergència i Unió a Tossa
en les eleccions al parlament de catalunya
Convergència i Unió ha estat la força més votada en aquests comicis a Tossa de Mar, obtenint un 46,35% dels vots, el que suposa un
total de 1048 votants. El percentatge obtingut en aquests comicis és
un 3,51 % superior al de 2006, quan CiU va aconseguir un 42,84%,
és a dir, 901 vots.
La segona força més votada ha estat el PSC, amb un 16,76% dels vots,
el que suposa 379 vots. Al 2006 el PSC va aconseguir un 21,35%, que
es traduïa en 449 votants.Pel que fa al Partit Popular, aquest ha esdevingut la tercera força més votada, amb un 9,60% dels vots, un 1,33%
més que al 2006, el que actualment suposa 217 votants.

Esquerra Republicana de Catalunya ha sumat un total de 131 votants,
que es tradueixen en un 5,79% dels vots. Mentre que en el 2006 ERC
va aconseguir un 15,749%, que es materialitzava en 333 vots.
Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA ha aconseguit un 4,51%, mentre
que als anteriors comicis van aconseguir un 5,66%. El percentatge
actual els dóna 102 vots, enfronts els 119 de 2006. Finalment, Solidaritat Catalana per la Independència ha aconseguit un 4,25% dels vots;
Pel que fa a la participació total, aquesta ha estat del 59,69% mentre
que l’any 2006 va ser de 56,88%.

Els delictes i faltes han disminuït un 27% durant l’any 2010
a Tossa respecte l’any 2009
Delictes i faltes a Tossa de Mar
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L’any 2009 n’hi va haver 747, mentre que l’any
2010 n’hi va haver 545.
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Pel que fa a mes per mes, per exemple al gener d’aquest any, han
baixat un 42% respecte al gener de 2010, i un 48% respecte el 2009.
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Les noves dependències municipals de La Nau milloren
les condicions de treball i permeten una millor
atenció als tossencs
Els treballadors estan encantants amb el canvi, ja que ara gaudiran d’unes millors
instal·lacions per desenvolupar la seva feina
Les noves oficines estan ubicades a la darrera planta de l’edifici
Una jornada de portes obertes va servir per donar a conèixer
públicament les noves oficines de l’Ajuntament a l’edifici La
Nau. Concretament, es tracta de les oficines d’Urbanisme,
Medi Ambient i Serveis Tècnics.

A més, l’obertura d’aquestes dependències ha servit per legalitzar i actualitzar tot l’edifici de La Nau, ja que, fins ara,
no s’havien iniciat els passos per adaptar-lo a les actuals
normatives que la Generalitat de Catalunya exigeix. .

Les noves oficines estan ubicades a la darrera planta de l’edifici, un espai que s’utilitzava
com a magatzem i que ara tindrà un millor
aprofitament.

Per sufragar les obres l’Ajuntament ha utilitzat tres subvencions per realitzar-les: PUOSC
i 2 FEIL. En concret, del Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOSC) s’utilitzen 212.000 euros en
dues fases per tal de fer tota l’obra. Ara, per
la primera fase s’han utilitzat uns 83.000 euros, i del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)
s’utilitzen 34.000 euros per a comprar els ordinadors, material i tot el software actualitzat per adaptar
els ordinadors. A més, tres dels ordinadors s’instal·laran a
les dependències de la Policia Local. D’altra banda, uns altres 17.000 euros del FEIL han servit per instal·lar l’escala
d’emergència, la qual és obligatòria i fins ara no existia.

Per fer les obres
s’han utilitzat tres
subvencions: 1
PUOSC i 2 FEIL

Els motius del trasllat són diversos, però – tal i
com es pot veure a les imatges de les dependències actuals que hi ha a l’Ajuntament- el
principal és la seguretat dels treballadors. I és que les dependències de la segona planta de l’Ajuntament actualment
estan en molt males condicions: humitats, desperfectes,
amb poc espai i sense poder donar l’atenció que es mereixen els ciutadans.
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Amb el canvi, els treballadors estaran en millors condicions i
podran donar un servei més acurat. Les noves instal·lacions La resta de la subvenció del PUOSC, s’utiltizarà per fer la setenen calefacció, aire condicionat i ascensor (a l’Ajuntament gona fase en un futur proper. Els treballadors municipals vano n’hi ha i la gent havia de pujar escales fins al segon loren molt positivament aquest canvi i n’estan molt satisfets.
A més, ho consideraven del tot necessari
pis). A més, les noves oficines promouen
per poder desenvolupar les seves tasques
La regidora
l’estalvi, ja que la llum s’engega per senen condicions.
sors de moviment. D’aquesta manera, quan
d’Urbanisme,
no es detecta la presència d’algú, la llum
regidora d’Urbanisme, Assumpta MargeAssumpta Margenats, La
dels despatxos s’apaga automàticament.
nats, afirma que està molt satisfeta d’haver
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diu que les noves
pogut tirar endavant aquestes obres malLes obres les ha portat a terme dues empreses de Tossa. La infraestrucura l’ha dependències són les grat tots els impediments i obstacles que
han aparegut durant la seva realització, “sofet Construccions Àngel Xirgu SL i la
que
es
mereix
Tossa
bretot per part de l’oposició”, però creu que
instal·lació elèctrica Lampisteria Candela“aquestes noves dependències municipals
rio. Pel que fa als mobles, l’Ajuntament nosón les que es mereix un poble com Tossa i,
més ha hagut de comprar el taulell de l’entrada i una taula
de reunions, ja que s’han aprofitat els mobles que el Consell sobretot perquè tant els usuaris com els treballadors podran
Comarcal de la Selva utilitzava en les antigues oficines on gaudir de millors prestacions i d’una agilització a l’hora de
sol·licitar i obtenir els permisos d’obres.”
recaptava els impostos municipals, darrera de l’Església.

NOVES
DEPENDÈNCIES
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ANTIGUES
DEPENDÈNCIES
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La Policia Local s’adhereix
a la xarxa RESCAT

Tossa aprova el nou plec
de condicions de la piscina

L’Ajuntament ha signat en els darrers mesos convenis amb el
departament d’Interior de la Generalitat per tal de dotar la Policia Local de noves eines de treball.

L’Ajuntament va aprovar de forma inicial per unanimitat en el ple
el nou plec de condicions que regiran el contracte de concessió de la piscina coberta de la localitat. Un dels elements més
destacats del contracte és que preveu que
la instal·lació s’obri cada dia de la setmana El contracte
amb l’excepció dels dies festius a Catalunpreveu que
ya i les dues festes locals.

Un d’aquests convenis consisteix en l’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions RESCAT (Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya). Es tracta d’una xarxa
de radiocomunicacions de tecnologia TETRA, que està destinada a cobrir les necessitats de comunicacions dels serveis
d’emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya i
d’altres administracions locals. Actualment formen part de la
xarxa: bombers, mossos d’esquadra, protecció civil, 061 i policies locals. Entre les policies, hi ha les de Barcelona, Badalona,
Vic, Lloret de Mar, Figueres, Tarragona, Manresa, Platja d’Aro,
... i per portar-la a terme s’ha dotat a la policia de Tossa d’una
emisora base (dependències policials), 4 mòbils ( vehicles policials) i 10 emisores portàtils.
També s’ha signat el conveni pel Programari de Gestió Integral
per a les Policies Locals de Catalunya (SIPCAT). És un sistema
de gestió específic que té com a objectius donar suport als
processos policials; optimitzar l’ús de recursos; facilitar la coordinació i l’intercanvi d’informació amb altres cossos i entitats
administratives; facilitar la connexió al sistema de comunicació
de la xarxa d’emergències RESCAT i amb el 112; i gestionar la
planificació de la seguretat local, amb la incorporació de les
eines SIG d’emèrgencies.

Butlletí informatiu de Tossa

Segons el regidor de Governació, Joan Antoni Hervías, “amb
la signatura d’aquests convenis dotem la Policia Local d’unes
eines bàsiques i d’última generació per poder desenvolupar
les tasques policials amb més rapidesa i coordinació amb la
resta de cossos”.
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Cal recordar que, des de fa uns mesos,
Sorea es va fer càrrec de la instal·lació de
manera temporal i, ara, s’ha decidit posar
en marxa un concurs públic.

la instal·lació
obri cada
dia de la
setmana amb
l’excepció
dels festius
a Catalunya
i les festes
locals

Així, el nou plec de condicions afirma que
la instal·lació s’ha d’obrir cada dia de la setmana, amb excepció de les festes nacionals i les dues locals. I pel que fa a l’horari
preveu que sigui de set del matí a onze
de la nit de dilluns a divendres, de nou a
vuit els dissabtes i els diumenges només
al matí, de deu a dues del migdia. De tota
manera, l’Ajuntament assegura que es pot
modificar arribant a un acord amb el concessionari. El plec preveu una durada màxima de la concessió de 15 anys, tot i que el
termini serà el que proposi el licitador adjudicatari.
En el plec de condicions econòmiques es preveu que l’Ajuntament aboni a l’adjudicatari una subvenció anual per contribuir
al finançament de la gestió del servei. Aquest import serà el que
proposi el concessionari en la seva oferta, tot i que el consistori
marca un màxim de 200.000 euros. Per altra banda, el plec també preveu que el concessionari haurà de pagar els 109.625 euros
que l’Ajuntament va haver d’abonar a l’antic gestor.

L’Ajuntament fa millores a la calefacció de l’escola
Durant les darreres vacances de Nadal, l’Ajuntament va
aprofitar per posar al dia la calefacció del col·legi blau i del
col·legi rosa. El regidor d’Educació, Josep Colomer, explica
que les instal·lacions havien quedat obsoletes, ja que, fins i
tot, hi havia fugues en alguns sectors. Abans, la calefacció a

l’escola funcionava amb gasoil i, ara, aprofitant el pas de la
xarxa de gas, s’ha decidit empalmar-s’hi. Colomer, que també és regidor de Cultura, afegeix que també s’està treballant
per actualitzar i millorar la calefacció i altres necessitats de
la Casa de Cultura.

Noticies

L’Ajuntament crea una comissió consultiva perquè el
sector privat s’impliqui en la política turística de tossa
Els passats 26 i 27 de gener, dins la dinàmica habitual de la
regidoria de Turisme de reunir-se diverses vegades l’any amb
els empresaris turístics locals, es van celebrar les dues primeres reunions del 2011 amb els propietaris i
d’allotjaments, restaurants, bars i oferL’alcaldessa gerents
ta complementària turística de Tossa, per tal
no retallarà d’informar-los i mantenir-hi un diàleg sobre dini un euro verses qüestions turístiques.

de la partida
consignada
a promoció i
publicitat de
Tossa

La reunió del dia 26 va estar presidida per la
regidora de Turisme, Ma. Teresa Moré, i la del
dia 27 va estar-ho per l’alcaldessa Imma Colom, acompanyada per la regidora de Turisme
i pel regidor de Medi Ambient, Joaquim Coris.

Durant les reunions, es va fer una reflexió sobre els canvis de tendència que s’estan produint en la inversió en promoció i publicitat de
les destinacions turístiques, la qual cosa fa necessària una
major implicació del sector privat en la presa de decisions relacionades amb la política turística de Tossa.
En aquest sentit, la regidora de Turisme, Maria Teresa Moré,
va proposar la creació d’una comissió consultiva, que hauria
de representar la diversa tipologia d’empreses turístiques de
Tossa, com a un primer pas per aconseguir la implicació del
sector privat en la política turística municipal. La proposta va
tenir una bona acollida pels assistents, que van considerar-la
com a una bona plataforma pel diàleg entre l’Ajuntament i el
sector privat, que podrà aportar noves idees, plantejaments i

estratègies que contribueixin a desenvolupar una bona política turística local.
Per tal de crear aquesta comissió consultiva, l’Oficina de Turisme ha enviat a totes les empreses d’allotjament, restauració,
bars i oferta complementària turística de Tossa una circular,
en la qual s’informa d’aquesta iniciativa, i una butlleta, que tots
els interessats a incorporar-se com a membres en aquesta comissió haurien d’omplir i lliurar de nou a l’Oficina de Turisme,
abans del mes de març. A partir de llavors es convocarà a tots
els interessats a una nova reunió, per tal de constituir i iniciar
l’activitat de l’esmentada comissió.
Dades de l’Oficina de Turisme – Any 2010
· Durant l’any 2010 hi ha haver 80.827 consultes ateses per l’Oficina
de Turisme i el Punt d’Informació. D’aquestes, 36.716 van ser ateses durant els mesos de juliol i agost.
· La web infotossa.com va rebre 495.283 visites.
· Hi va haver 4.285 peticions d’informació contestades per correu
tradicional i correu electrònic.
Accions en curs o realitzades en el darrer trimestre
· Pressupost 2011 sense retalls en promoció i publicitat de Tossa
· Nou plànol gran de Tossa amb informació dels principals serveis
· Nova guia d’allotjaments turístics
· Participació a la fira VAKANTIEBEURS (Holanda)
· Participació a la fira REISELIV (Noruega)
· Preparació de la participació a la fira TUR (Suècia) al març

Un càmping de Tossa, el millor de la costa

Amb aquests reconeixements anuals, es destaca els càmpings que ofereixen les millors instal.lacions i innovacions
en el sector a nivell europeu en sis categories diferents, una
de les quals, la de Millor Càmping de Costa, és la que ha

rebut el Cala Llevadó de Tossa. L’organització compta amb
gairebé 4 milions de membres, dels quals 1,7 són campistes.
El Càmping Cala Llevadó es va inaugurar l’any 1959. Compta
amb 650 parcel.les i 32 bungalows. Hi treballen una mitjana
anual de 22 persones (que a les puntes d’estiu arriben a la
setantena). Obren per Setmana Santa, i de maig a setembre.
El seu client majoritari és holandès, alemany i català. De cara
a aquest estiu, s’espera una temporada igual o millor que la
de l’any passat.

Butlletí informatiu de Tossa

El càmping Cala Llevadó ha rebut el premi al millor càmping
de costa. Esdevé així l’únic càmping selvatà i un dels cinc
gironins (els altres són de Calonge i Sant Pere Pescador) en
ser reconegut internacionalment com un dels millors establiments europeus.

7

noticies

semi-Peatonalització
del carrer Pola

nous pàrquings A Tossa
abans de Setmana Santa

L’Ajuntament ha portat a terme les obres de reforma i urbanització d’un dels principals carrers de Tossa, el carrer Pola,
que funciona com a una de les vies de sortida del nucli urbà.

L’empresa Dornier, que s’encarrega de la gestió dels aparcaments municipals, tindrà a punt els pàrquings municipals que
se li han adjudicat abans de Setmana Santa. En concret, seran
unes 425 places, de les que destaquen les de nova creació,
com les 200 en superfície i soterrades de la Porta de Sant Feliu.

S’ha posat
a un mateix
nivell de
terra i s’han
millorat les
xarxes del
subsól

Les obres han consistit en la millora de la
xarxa d’aigua, de llum, de clavegueram... i
de superfície, ja que s’ha posat tot el carrer a un mateix nivell de terra perquè no hi
hagi barreres arquitectòniques. D’aquesta
manera, també s’ha aconseguit una millor
estètica i una transformació visual del carrer, que passa a ser semi-peatonal.

Les obres, que van finalitzar a mitjans de
febrer, han estat finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) i també provenen fruit del nou conveni signat amb SOREA, per tant els
veïns no han hagut de pagar contribucions especials.

Els pàrquings són a l’avinguda Purto Rico, amb 90 places soterraes; a la Porta de Sant Feliu, amb 200 places en superfície i
soterrades; al sector de l’Àncora, amb 58 places en superfície;
a l’avinguda del Pelegrí, amb 50 places en superfície; i, a la terminal d’autobusos, amb 14 places d’autobusos i 12 per a cotxes.
Cal recordar que Dornier gestionarà aquests aparcaments els
propers 10 anys i que l’equip de govern de CiU ha aconseguit
que l’empresa pagui per endavant 902.000 euros, corresponents al cànon pel servei. A més, l’empresa haurà de pagar
cada any 80.500 euros més durant els propers 10 anys i ha
hagut de contractar el personal de Tossa que treballava fins ara
en els aparcaments municipals.

Nova limitació horària de les zones
de càrrega i descàrrega

Butlletí informatiu de Tossa

L’Ajuntament ha hagut de modificar l’ordenança de circulació per adaptar-se a la nova normativa de trànsit. Aprofitant aquest tràmit i la compra de nova senyalització de
codi, s’ha proposat la implantació dels nous rellotges de
limitació horària de les zones de càrrega i descarrega per
als vehicles dels industrials que operen a la població.
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En el transcurs dels mesos de febrer i març, es posarà
en marxa una campanya informativa i, a partir de l’1
d’abril, començarà a funcionar el nou sistema de limitació horària, que, bàsicament, consisteix en la modificació
horària fent-la més adient a la realitat existent. En aquest
sentit, es redueix l’horari dues hores. D’aquesta manera,
serà de les 8 del matí a les 6 de la tarda, el que suposarà
que, ja a partir de les 6 de la tarda, tothom podrà aparcar
a les zones de càrrega i descàrrega.

Noticies

El 86,67% dels usuaris del geriàtric qualifiquen
la residència entre notable i excel·lent
Gran nivell de satisfacció entre usuaris i familiars de les condicions, els aspectes
assistencials i les condicions relacionals del centre

Em aquest mateix sentit, els resultats globals de l’estudi referents
a les escales de satisfacció dels usuaris indicaven que un 56,25%
estan molt satisfets, un 43,75% estan satisfets, i un 0,00% -per tant,
ningú- estava poc satisfet.

al centre entre un i quatre anys, i eren en un 87,50 % dels casos
usuaris de residència.
DADES A DESTACAR DELS USUARIS ENQUESTATS:
· El 56,25% estan en general molt satisfets amb el geriàtric
· El 100% estan entre “força” i “molt” satisfets amb l’atenció de
les cuidadores
· El 100% consideren les instal·lacions molt adequades
· El 93,75% estan entre “força” i “molt” satisfets amb les activitats que s’hi fan

Pel que fa a aspectes més concrets com les condicions assisten- La residència també ha portat a terme un estudi de satisfacció
cials, s’observa que el 75% dels usuaris enquestats estan entre “for- entre els familiars dels usuaris. Un 78,95% de la mostra eren
ça” i “molt” satisfets amb l’atenció per part dels metges del centre; dones amb una edat mitjana de 61 anys. El 55,26% eren filles
d’algun usuari.
el 93,75% estan entre “força” i “molt” satisfets amb
l’atenció per part de les infermeres; el 100% estan
En aquest cas, els resultats globals indiquen que
S’ha realitzat
entre “força” i “molt” satisfets amb l’atenció per part
el grau de satisfacció entre els familiars és molt
dels cuidadors; el 87,5% diu que rep “atenció inmeun estudi de
elevat, ja que, d’una escala de o a 10, el 48,28%
diata”; el 81,25% diuen que tenen entre “força” i “molsatisfacció
posa una nota de 10; el 27,59% posa una nota de
ta” accessibilitat a la direcció; i el 93,75% diuen que
i el 13,79% posa una nota de 9. En cap cas el
entre usuaris i 8;centre
reben atenció als suggeriments i comentaris.
suspén. En aquest sentit, pel que fa al grau
familiars
de satisfacció, el 77,14 dels familiars enquestats
En referència a les condicions relacionals, s’observa
estan molt satisfets i un 20% estan satisfets.
que el 87,50% dels usuaris enquestats estan entre
“força” i “molt” satisfets amb el tracte per part dels altres residents,
Pel que fa a aspectes més concrets, la majoria de familiars entot i que un 50% reconeix que hi té poca relació.
questats destaquen que hi ha molt tracte humà (55,26%); que hi
Pel que fa a les condicions del centre, el 100% dels usuaris enques- ha molta atenció al moment de l’ingrés (76,32%) i que hi ha moltats les consideren entre “força” i “molt” adequades; el 62,50% afir- ta informació durant l’estada del familiar (65,79%). A més, la mamen que hi ha molta comoditat a les habitacions; i el 75% que hi joria afirma que les instal·lacions són molt adequades (55,26%)
ha molta intimitat. A més, la gran majoria (62,50%) diuen que les i que el centre és molt net i endreçat (73,68%).
àrees comunes són entre “força” i “molt” còmodes. D’altra banda,
DADES A DESTACAR DELS FAMILIARS ENQUESTATS:
el 81,25% assegura que la roba és “força” i “molt” neta; el 87,50%
diu que el centre és molt net i endreçat, i que el menjar és “força” · El 77,14% estan en general molt satisfets amb el geriàtric
i “molt” bo. També estan satisfets amb les activitats que s’hi fan, ja
· El 55,26% destaquen que hi ha molt tracte humà
que el 93,75% ho està “força” i “molt”.
· El 65,79% afirmen que hi ha molta informació durant l’estada
Cal dir que un 68,75% dels usuaris enquestats eren dones, amb
del familiar
una edat mitjana de 84 anys i, en un 43,75 % dels casos, sense estudis però sabent llegir i escriure. Un 50,00 % dels usuaris portaven · El 73,68% asseguren que el centre és molt net i endreçat

Butlletí informatiu de Tossa

La residència de gent gran Tursia ha portat a terme un estudi de
satisfacció entre usuaris i familiars. A grans trets, el grau de satisfacció global entre els usuaris és molt elevat ja que, en una escala
de 0 a 10, un 40% dels enquestats la qualifica amb un 8; un 26,67%
amb un 9; i un 20% amb un 10. Per tant, el 86,67 dels enquestats
qualifica la residència entre notable i excel·lent. Cap dels enquestats la suspén.
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
arxiva un nou contenciós promogut pel Partit
socialista de Tossa
La Conselleria de Política Territorial i Obres va anul·lar les determinacions del
POUM relatives al sector del Pelegrí i el PSC ho va recórrer

Butlletí informatiu de Tossa

El TSJC ha arxivat el recurs contenciós administratiu, promogut per la regidora Pilar Mundet en nom del PSC, contra diverses resolucions de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques per mitjà de les quals es van anul·lar les determinacions del POUM de Tossa relatives al sector del Pelegrí.
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en el proceso el llamado “Grupo Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya en Tossa de Mar”, si como tal o a
título individual de cualquiera de sus componentes, y en el
mismo plazo presente ante esta Sala poder notarial para pleitos otorgado a su favor bien por el partido político que tenga
personalidad jurídica y así lo acredite, bien individualmente
por alguno o algunos de sus componentes...”.

El 29 de juliol de 2009, la Generalitat va considerar inapropiades les disposicions del POUM relatives a aquest sector del municipi per raons tècniques, econòmiques i culturals: “...Des del El 5 de novembre de 2010 es va oferir l’oportunitat a Pilar
Mundet d’esmenar aquests defectes en un terpunt de vista econòmic, s’ha de tenir en compte que I’afectació pel sistema d’aparcaments
El TSJC arxiva mini de deu dies, amb l’advertiment que arxivaria el recurs en cas contrari.
identificat en el plànol d’ordenació amb la clau
P d’un conjunt d’edificacions existents (situades el cas perquè el
3 de desembre de 2010, Pilar Mundet va prea lIevant de I’avinguda del Pelegri i al sud-est de
recurs del grup El
sentar
un escrit acompanyant el mateix docuI’ambit), comporta uns costos d’indemnitzacions
ment
que
el TSJC havia considerat prèviament
socialista
estava
molt elevats que comporten el desequilibri del
invàlid,
per
la qual cosa el TSJC ha decidit arsector. D’altra banda, des del punt de vista tècmal presentat xivar finalment
el recurs: “....ÚNICO. El artículo
nic, la presència de les restes arqueològiques
23.2 de la Ley de la Jurisdidción Contencioso
ubicades en el centre de I’ambit, que han de
ser preservades i no poden ser objecte d’ocupació pel sól Administrativa dispone que en sus actuaciones ante órgad’aprofitament privat, impossibiliten I’aplicació dels paràme- nos colegiados las partes deberán conferir su representatres fixats en la fitxa normativa per aquest sector, i obliguen a ción a un procurador, y, no habiéndose evacuado el trámite
al efecto concedido, desde el momento en que la actora
incrementar els espais lliures públics....”.
se ha limitado a aportar nuevamente el mismo poder para
El PSC de Tossa, disconforme amb la decisió del Conseller, pleitos que ya acompañó inicialmente con su escrito de inva decidir impugnar-la davant el Tribunal Superior de Justícia terposición, en el que uno de los componentes del Grupo
de Catalunya per mitjà del recurs contenciós administratiu Municipal, no en su propio nombre, sino en representación
de tal colectivo cuya personalidad jurídica no acredita (tamque s’acaba d’arxivar.
poco, por tanto, en la del Partit dels Socialistes), es proceEl TSJC considera que el recurs estava mal presentat perquè dente el archivo de las actuaciones, a la vista del 45.3. Visno s’havia acreditat la personalitat jurídica del “Partit dels So- tos los preceptos citados y demás de general y pertinente
cialistes de Tossa de Mar” ni s’havien presentat els poders aplicación, la Sección ACUERDA: ARCHIVAR LAS ACTUAdels regidors del Grup Municipal del PSC: “...Dada cuenta; CIONES DE ESTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRAcon suspensión del curso de los autos y visto el artículo 45.3 TIVO, por falta de representación procesal del Partit dels
de la ley jurisdiccional, requiérase a la procuradora de los Socialistes como entidad jurídica, o de cualquiera de los
tribunales Sra. Gómez Baré para que en el plazo de 10 días, componentes de su grupo municipal en el ayuntamiento a
con apercibimiento de archivarse el recurso en otro caso, título individual. Devuélvase el expediente administrativo a
manifieste ante esta Sala la cualidad en la que interviene la oficina de procedencia….”

Noticies

Nou mobiliari al Parc de Sa Riera
El Parc s’ha dotat de nous equipaments per promoure i facilitar la pràctica d’activitat
i exercici físic i reduir el sedentarisme

D’altra banda, la Diputació de Girona, dins la voluntat de promoure i facilitar la pràctica d’activitat i exercici físic i reduir el

El TSJC també dona la raó a
l’Ajuntament en el cas amb
l’exenginyer municipal
La Justícia ha donat novament la raó a l’Ajuntament de Tossa en
el litigi promogut per l’exenginyer municipal Jaume Fabregat per
l’extinció del seu contracte de treball.
Fabregat, que l’any 2007 cobrava un salari mensual de 4.394,37
euros per una jornada laboral de dos dies per setmana (dilluns i
divendres), que elevaven el cost del seu lloc de treball a 78.929,90
euros anuals, va presentar una demanda contra l’Ajuntament
davant el Jutjat del Social número 1 de Girona, al·legant que era
víctima d’assetjament laboral i reclamant una indemnització de
125.000 euros per l’extinció del seu contracte de treball.
El 28 d’abril del 2010 el Jutjat del Social número 1 de Girona va
absoldre l’Ajuntament de Tossa sentenciant que aquest no havia
incorregut en cap infracció de la legislació laboral: “....no s’ha
constatat d’una manera clara les maniobres d’assetjament que
diu la demanda ni tampoc els altres actes constitutius de modificacions substancials que redundin en perjudici de la formació
professional o menyscabo de la dignitat del treballador...”.
Fabregat, disconforme amb aquesta decisió, la va recórrer davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ara ha
desestimat el seu recurs i ha confirmat íntegrament la sentència
dictada pel Jutjat Social de Girona.

sedentarisme de la població, ha obert un programa per promoure parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables
a la demarcació de Girona. Els Parcs Urbans de Salut són un
conjunt d’aparells amb poca distància entre ells dissenyats
per realitzar exercici físic; i els Itineraris Saludables són recorreguts que estan senyalitzats i adequats per facilitar l’acció
de caminar.
L’Ajuntament de Tossa s’ha adherit al programa i està previst
que aquest mateix hivern s’instal·li a la zona esportiva un parc
urbà de salut. També es senyalitzarà un itinerari saludable a
l’entorn de la riera del municipi.

Final del litigi pel llibre
dels mots
Un acord entre les parts ha acabat amb el litigi de les famílies
Dorlan i Soms, i els autors del llibre Diccionari de més de mil mots
de la història de Tossa, Carmelo Sallés i David Moré, a més de
l’editora, el Centre d’Estudis Tossencs. En l’acord, els autors de
l’obra es van comprometre a no mencionar les famílies demandants en cap “acte públic de presentació, explicació o difusió”
relatiu al llibre, així com a no fer-ne esment en cap altra obra que
puguin elaborar.
A més, han promès treure tota referència a aquestes famílies en
cas que el llibre es reediti. Per la seva banda, les famílies es van
comprometre a retirar el recurs d’apel·lació contra la sentència del
passat 4 de novembre en la qual es desestimava la demanda que
havien presentat. El litigi el van provocar els suposats sobrenoms
que, segons els autors, rebien dos veïns, i que els seus descendents van considerar ofensius. En un primer moment van demanar la retirada de tots els exemplars distribuïts i la correcció per
a posteriors edicions, a més d’una indemnització de 5.000 euros
per família. El jutjat número 2 de Blanes va desestimar la demanda, però les demandants van presentar un recurs d’apel·lació contra la sentència que ara s’han compromès a retirar.
Des del Centre d’Estudis Tossencs es recorda que tenien dues alternatives: l’acord o seguir batallant als tribunals. Finalment, s’han
decantat per l’acord, tot i que dins dels socis i simpatitzants hi ha
un sector que hagués preferit el punt d’honor de seguir el procediment judicial fins al final i aconseguir una sentència favorable.

Butlletí informatiu de Tossa

Amb l’objectiu de potenciar el Parc de sa Riera com a lloc de
gaudi de caire familiar, s’està dotant aquest espai amb diferents equipaments. Per un costat, bancs i papereres. En concret, s’han instal·lat 2 taules de pic-nic, 12 bancs rústics i 5 papereres. I per altre costat, s’han instal·lat llocs infantils en dues
zones diferenciades. Una zona de nens més petits amb una
cabanya i un tren; i un gronxador niu i una zona per nens grans
amb una tirolina i una xarxa. L’actuació està subvencionada per
la Diputació i el cost total ha estat de 49.000 euros.
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Tossa amb el massís
d’ardenya-cadiretes
El Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes ha aprovat el primer pressupost -de 94.215 euros- i ha donat el vistiplau al pla
de treball que servirà per promoure i presevar el sòl de protecció especial de la zona muntanyosa. Constituït el passat
mes de maig i format per Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina
d’Aro, Llagostera, Caldes, Vidreres, Lloret i
El Consorci Tossa, l’objectiu d’aquesta gestió conjunta
pretén garantir és garantir la coherència de regulacions i intervencions, el seu interès públic i privat, i la
la coherència promoció econòmica de l’espai.

de regulacions
i intervencions,
l’interès públic
i privat, i la
promoció
econòmica de
l’espai

De moment, durant l’estiu s’ha aconseguit
mantenir un mínim de vigilància contra els
incendis. Una mesura destacable, aquesta,
si es té en compte l’elevat risc d’incendi que
presenta el territori.
Pel que fa a les actuacions futures, es donarà
la màxima importància al patrimoni cultural i
natural, i es dedicaran esforços per a la realització d’un mapa turístic del mateix massís.

Butlletí informatiu de Tossa

La pubilla
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La pubilla de Tossa 2011 és Cristina Maynau Hernández; l’hereu 2011 és Dani Bayona Miller; i les Dames d’Honor 2011
són Laura Gelpí Ardite (1a dama) i Anna
Fonalleras Font (2a dama)

Madrid premia la gestió
de l’aigua de Tossa
Madrid va ser la seu del primer congrés sobre la reutilització
sostenible de l’aigua, en el transcurs del qual es va decidir
premiar la gestió del Consorci d’Aigües de la Costa Brava.
Una de les ponències que es va fer tractava, precisament, de la iniciativa pionera que
Es premia
va posar en marxa el municipi de Tossa,
l’any 2003, amb la instal·lació d’un equipa- la iniciativa
ment tècnic al costat de la depuradora que
pionera en la
permet reutilitzar les aigües de la xarxa urbana. Això vol dir que l’aigua, una vegada reutilització
depurada es torna a utilitzar o bé per al reg sostenible de
de jardins i parcs o bé per als bombers, entre d’altres. No es pot, però, reutilitzar per l’aigua de la
al consum humà. La instal·lació tècnica xarxa urbana
perquè això sigui possible va costar prop
de 300.000 euros, que va finançar en la
seva totalitat l’Agència Catalana de l’Aigua, segons explica
l’alcaldessa Imma Colom. Precisament, l’any 2003, Colom
ocupava la regidoria de Medi Ambient i va ser qui va posar
en marxa aquest projecte.

Exposició de
fotografies
inèdites del 1900
al 1935
Una nova exposició fotogràfica permet fer-se una idea més acurada de
com era la població de Tossa entre
els anys 1900 i 1935 gràcies a una
seixantena de fotos inèdites que
s’han trobat.
L’exposició es va inaugurar el 13 de
febrer, i es preveu que es pugui visitar
fins al 20 de març.

L’ONCE dedica
un cupó a Tossa

El dimarts 7 de desembre, el cupó de
l’ONCE va estar dedicat a Tossa. La directora de l’agència de l’ONCE a Blanes, agència administrativa a la qual
pertany la localitat, Victoria Martínez,
va lliurar a l’alcaldessa Imma Colom
una reproducció de l’esmentat cupó,
que tenia com a motiu una imatge de
la muralla i una cala de Tossa.

Noticies

Inaugurada l’exposició
“La Guerra del Francès a
les comarques gironines,
1808-1814”
El passat mes de gener es va inaugurar a la Casa de Cultura
l’exposició “La Guerra del Francès a les comarques gironines”.
El regidor de Cultura, Josep Colomer, va mostrar l’interès de
l’Ajuntament per l’exposició i va situar el públic assistent en el
context de l’Europa de la Revolució Francesa. Per la seva part,
Pilar Mundet, com a diputada de la Comissió de Cultura de
la Diputació de Girona, va destacar la tasca del Patronat Eiximenis en la divulgació del tema de la Guerra del Francès i va
parlar de la situació de Tossa en aquells anys, per acabar esmentant la narració de Camillo Vacani de l’assalt de les tropes
italianes a Tossa el juliol de 1809.

Concert d’Hivern de
l’Escola de Música
Més de 400 persones van assistir al concert d’hivern que
l’Escola de Música va realitzar al Cinema Montserrat el passat mes de desembre i que es complementa amb el concert
d’estiu que es fa al juny per celebrar el final de curs.
En total hi van participar una seixantena d’alumnes (duets de
piano, trios i quartets de guitarra clàssica, duos de violí i piano,
duo de saxo i piano, combos de música moderna, orquestra i
coral de l’escola duos de baix i bateria, etc) i, com a novetat, es
va estrenar l’orquestra de l’escola.
Cal recordar que l’Escola de Música de Tossa també fa cada
any un concert al geriàtric i, a més, enguany es farà un concert
el dia de Sant Jordi amb els combos de l’escola.

L’Ajuntament de Tossa i Tossa Solidària han fet entrega a UNICEF
Girona d’un xec per import de 9.050,63 euros, fruit de tots els
actes que s’han portat a terme a la població durant l’any 2010 gràcies al conveni signat entre les parts per tal de d’informar i sensibilitzar els veïns i visitants de les activitats solidàries que desenvolupa UNICEF i recollir diners per a la reconstrucció d’Haití, en
el marc de la III Setmana Solidària de Tossa.
Un dels actes més destacats de l’any va ser la cantata que una
setantena de nens de Tossa va interpretar el passat mes de novembre al Cinema Montserrat davant de centenars de persones.
La cantata, anomenada “Et regalaré totes les estrelles del Cel, va
ser fotografiada i, ara, com a record, l’ajuntament ha obsequiat a
cada nen amb una còpia de la fotografia.
Altres entitats, com l’empresa que va organitzar la Triatló de Tossa, ha participat en la recollida de diners per Haití.

Butlletí informatiu de Tossa

Tossa i UNICEF junts per Haití
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Tossa es prepara per
la III 1/2 Marató
Diumenge 10 d’abril de 2011

A les 18:00h
Cursa de 10 Km i també...

- Música en directe
- Butifarrada
- Piscina
- Massatgistes
L’Ajuntament, conjuntament amb el Club Triatló Marina,
organitzen el diumenge 10 d’abril de 2011 la III Mitja Marató de
Tossa de Mar i la Cursa de 10 km.
Les inscripcions es tancaran el 6 d’abril (a les botigues
col·laboradores) i el 7 d’abril (per Internet).
Més informació: www.mitjadetossa.com
Més activitats esportives a Tossa:
· Maig: XIV Cursa Popular - III Xtrem Runing
· Juny: XII Travessia Popular
· Juliol: Activitats Platja: IX Futbol Platja - XIII Volei Platja
· Agost: Activitats Platja: Aerobic - TaiChi - Ioga  - Curs de vela

Butlletí informatiu de Tossa

· Setembre: IV Triatló Olimpic
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arriba el Carnaval 2011
Tornen els dies de disbauxa i alegria
regnats pel rei carnestoltes
Entre tots els actes, que seran d’entrada gratuïta, destaca el
pregó del Carnestoltes del divendres 4 de març a les sis de la
tarda a la Casa de Cultura; del dissabte 5 de març, el concurs de
disfresses al lloc de treball de 10h. a 14h, la XXI cursa de disfresses en record d’en “Xoxa”, el ball de El Carnaval
disfresses infantil o el ball de la dona; del diumenge 6 de març, la rua de Carnaval, que sortirà de la d’enguany
Rambla Joan Maragall, seguint per Avgda. Ferran es celebra
Agulló i Avgda. Catalunya acabant al pavelló, on es
farà el lliurament dels premis; i del dimecres 9 de del 4 al 9
març, finalment, l’enterrament de la sardina a partir de març
de les sis de la tarda a la Plaça de la Concòrdia,
amb xocolatada pels nens i nenes de Tossa.

El Pelegrí va ser acompanyat
per 1224 persones
El Pare Pelegrí 2011 va ser Francesc Zucchitello, que va ser
acompanyat fins a la capella de Sant Sebastià de Santa Coloma
de Farners per 1224 persones

COMENÇA UNA
NOVA ETAPA
La defensa dels interessos públics, d’allò que és de
tots, ha de ser l’obligació de tot governant, que ha de
treballar per millorar l’escola pública, per gestionar
l’urbanisme sense favoritismes, activant una cultura
participativa i amb altura de mires, fent polítiques mediambientals actives i compromeses amb el territori,
que ha de garantir el dret a un habitatge de qualitat, a
serveis públics de qualitat, i ha de fomentar polítiques
d’ocupació amb els sectors econòmics i amb els treballadors. Quan des del govern municipal es fa tot el
contrari , tots els vilatans hi surten perdent.
El pitjor que els pot passar als que no els interessa la
política municipal i se’n desentenen, és que hi ha sectors molt interessats en la política que acaben prenent
decisions sectàries i egoïstes que perjudiquen a tot el
poble. Aquests 4 anys hem pogut comparar com s’ha
frenat el desenvolupament econòmic que Tossa va
aconseguir en l’anterior legislatura. Mentre altres pobles aprofitaven el temps i els recursos per millorar, el
govern de Tossa no ha parat de perdre oportunitats. Per
interessos particulars s’ha perdut el parking d’Es Racó,
tan necessari mentre no es construeixi una alternativa
a prop. S’han perdut temporalment els pisos tutelats
de Casa Zügel. S’ha bloquejat inversions en el camí
de ronda i l’emisari submarí. S’ha bloquejat el desenvolupament del pla general perquè uns pocs tinguessin una requalificació a mida i això ha paralitzat la sala
polivalent tan necessària, i altres equipaments públics.
S’ha renunciat a inversions per adequar l’església vella
com a auditori o per potenciar els usos dinamitzadors
del nucli vell a Can Ganga. No s’ha fet ni un sol pis de
protecció oficial, han renunciat a la nova llar d’infants i
a acabar la zona esportiva. No han aconseguit fer arribar la inversió concedida per la Vila Vella. Tota l’activitat
econòmica de Tossa , basada en el turisme, n’ha patit
les conseqüències.
Podem dir sense exagerar que el poble s’ha paralitzat 4
anys perquè uns pocs poguessin arreglar-se les seves
coses, i el que és pitjor, han gastat molts diners públics
per contractar assessors, auditories i advocats que fessin informes a mida de les seves mentides que tenien
com a objectiu desacreditar el resultats del nostre govern, sense aconseguir-ho.
I és que els fets parlen. Avui tothom pot comparar la
capacitat de feina del nostre govern i els resultats de
4 anys d’esforç, amb els resultats d’una legislatura improductiva que ens ha fet perdre oportunitats com a
poble i que ha fet perdre energia i serveis necessaris
als tossencs.
Ara entrem en una nova etapa. Tossa pot recuperar la
confiança de la gent en la política dels valors al servei
de les persones. Tossa ha de passar pàgina de quatre
anys de tensions inútils, de personalismes, de desqualificacions per sistema, de pèrdua d’oportunitats.
Fer política en un poble ha de ser això: detectar les necessitats i les inquietuds de la gent i generar condicions
perquè es puguin desenvolupar en consens. I a Tossa
hi ha molta gent preparada per fer-ho: tota la gent de
progrés que treballa perquè el canvi real guanyi a Tossa.

Tossa unida

SERVEIS TÈCNICS
A LA NAU:
NECESSITAT O
CAPRICI
La regidora d’Urbanisme, senyora Margenats,
va presentar públicament les obres de la planta segona de La Nau, destinades a traslladar
els serveis tècnics municipals.
La idea li ve de lluny. Fa tres anys que hi treballa. Argumentant qüestions de seguretat (?) va
decidir el trasllat. No ens creiem aquesta raó,
però la veritat ja no te importància. Les obres
estan fetes i la despesa també.
L’Ajuntament ha invertit més de 250.000 euros en l’obra. S’han fet embans, una escala
d’emergència, s’ha comprat mobiliari i un nou
equipament informàtic. La regidora ho volia
tot nou i així ho ha fet. Amb això millorarà la
gestió municipal? No, creiem que no.
Tothom parla d’estrènyer el cinturó, de reduir
les despeses de l’administració, de donar
millors serveis a preu més baix, però ni la regidora d’urbanisme ni la resta de l’equip de
govern hi pensen en això. No els importa.
Gasten més de 250.000 euros, no per una
necessitat sinó per un caprici.
A més, separar els serveis tècnics de la resta
de l’administració municipal, intervenció, secretaria, alcaldia, és ineficient. No millora el
servei que l’Ajuntament ofereix als veïns.
I l’obra executada? Les noves instal·lacions
són un desastre. S’han fet despatxos individuals, dotats de sistema de calefacció i fred,
individuals, el que comportarà una major despesa de manteniment d’aparells. No han creat
una unitat administrativa oberta, sinó set, vuit,
nou despatxos tancats. Els ciutadans hauran
de fer viatges de la terminal a l’ajuntament, i a
l’inrevés, carregats de projectes i documents.
No considerem que les actuacions fetes a
la segona planta de la terminal siguin motiu
d’alegria. Es tracta d’una obra innecessària,
que ha malbaratat diners públics i que no
millorarà els serveis que reben els ciutadans.

Tot plegat és fruit d’un caprici, no d’una
necessitat.

Convergència i Unió

PSC+ ERC+ICV=
CATALUNYA
DEVASTADA
Aquest era el titular d’un escrit d’en Ramon
Tremosa a la revista El Temps. En aquest article analitzava com ha quedat Catalunya amb
el pas pel govern del tripartit. Els més optimistes auguraven un déficit espectacular,
però s’han quedat molt curts en els números
que feien. La realitat ha superat tots els pitjors pronòstics i ara cal posar molt de seny
per redreçar la situació actual. D’això, el nou
govern de CiU n’és molt conscient i no els
faltaran maldecaps per poder sortir-se’n.
A Tossa ens vam trobar en la mateixa situació ara fa quatre anys. El pitjor panorama
econòmic que ens podíem imaginar. Sortosament, amb seny i experiència, hem pogut
fer el tomb i, ara, la situació económica municipal, tot i ser difícil, es troba ja molt lluny
dels números esgarrifosos que ens van
deixar l’equip del PSC i ERC.
El 22 de maig tindrem unes noves eleccions
municipals que configuraran el nou govern
municipal dels propers quatre anys. A Tossa encara hi ha molta feina per fer, en som
conscients. Aquests quatre anys se n’ha fet
molta tot i els pocs recursos que hem tingut.
S’han pagat set milions d’euros als bancs
entre interessos i amortitzacions, herències
d’un passat que més val oblidar i hem invertit més de tretze milions d’euros en projectes pel poble, molts d’ells gràcies a recursos que han vingut de fora i que hem sabut
aprofitar. Al mateix temps, ens hem preocupat per promocionar turísticament el nostre
poble i captar visitants malgrat l’època difícil
que travessa tota Europa.
Pensem que l’equip de CIU encara té molt
per fer a Tossa i, sobretot, fer-ho amb seny
i coherència per poder afrontar aquests
temps difícils que ara ens toca viure.
Del poble de Tossa en depèn el seu futur
proper.
És una reflexió que cal no oblidar per escollir
els representants municipals, per no trobarnos amb: TU + PSC = TOSSA ARRUÏNADA.
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