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Dolors Bassa Coll
52 anys. Tinent d'alcalde de Dinamització

Econòmica i Acció Social. Mestra.

Marc Calvet Martí 
39 anys. Tècnic en Electromecànica.

Tècnic d'una empresa de serveis.

Laia Coll Aguilera
29 anys. Diplomada en Turisme.

Empleada de banca. Monitora de gimnàstica.

Josep Maria Surroca Sens
56 anys. Regidor d'Activitats Culturals,

Joventut i Festes. Comerciant

Com a municipi 
tenim oportunitats 
de futur que cal 
aprofitar.

Josep Maria Rufí Pagès 
49 anys. 

Candidat a l'alcaldia. Veterinari
Alcalde.
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Andreu Blanco Carbó 
39 anys. Operari d'una empresa

de serveis. Geganter.

Alba Casadellà Almar
23 anys. Llicenciada en Ciències Polítiques

i de l'Administració. Assessora.

Àngela Batlle del Molino
37 anys. Llicenciada en Filologia Catalana.
Responsable d'una empresa de lampisteria.

Montse Rosa Fuster  
33 anys. Ambientòloga. Responsable de
publicacions infantils d'una multinacional.

Marc Muñoz de Bustillo Gallego
50 anys. Xofer. President dels Amics dels

Gegants i Capgrossos de Torroella.

David Camps Vilà 
32 anys. Llicenciat en Ciències Polítiques

i de l'Administració. Assessor.
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Lluís Raurich Bosch
34 anys. Pintor industrial i decoratiu.

President del Club de Rugby Els Senglars.

Toni Iglesias Navarro 
36 anys. Treballador d'una indústria gràfica.

Membre dels Indiketes del Montgrí.

Montse Casas Viladevall
42 anys. Mestra.

Especialista en anglès.

Cristina Resplandi Planas 
 43 anys. Responsable d'una

empresa de serveis.

Inés Gumà Mitjà 
49 anys. Mestra. Llicenciada en Filologia Francesa.

Tècnica en comunicació.

Jordi Darné Font 
23 anys. Auxiliar Tècnic Forestal.

Cambrer.
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Albert Bou Vilanova  
60 anys. Directiu d'una multinacional.

President del Consell Social de la UdG. Exalcalde.

Eduard Vinyes Bou   
58 anys. Empresari fuster i ebenista.

Exprimer tinent d'alcalde.

Pere Bou Vilanova 
52 anys. Administratiu.

Exregidor.

Eulàlia Ferreres Rodés  
54 anys. Llicenciada en Geografia i Història.

Professora d'institut.

Mercè Font Pi   
49 anys. Llicenciada en Filologia Catalana.

Professora d'institut. Exregidora.

Àngela Junquer Mateu 
41 anys. Administrativa.

Exregidora. 

Anna Saurí Font  
45 anys. Llicenciada en Filologia Clàssica.

Professora d'institut. 

Miquel Bofill i Abelló  
61 anys. Llicenciat en Filologia Catalana.
Senador de l'Entesa Catalana de Progrés.

Llista de suplents
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Som actius
i emprenedors

01 | Comerç, indústria i dinamització

02 | Turisme tot l'any

Recolzarem  i assessorarem 
els emprenedors. Facilitarem 
l 'accés dels industr ia ls i  
comerços locals a les promo-
cions municipals. Seguirem 
assessorant sobre les subven-
cions i les ajudes a les noves 
empreses i comerços i sobre la 
renovació dels ja existents.

1 Ens localitzaran. Continuarem 
millorant la senyalització del 
polígon industrial i de les zones 
amb activitat empresarial i 
comercial del municipi per 
facilitar l'oferta i la demanda.

2 Directori web. Incentivarem les 
relacions entre empreses del 
municipi amb un directori al web 
per canal i tzar  informació 
sectorial, econòmica, comercial 
i turística, a partir de la guia de 
serveis.

3

Productes turístics específics. 
Promourem la creació de 
productes turístics específics 
que permetin descobrir  i  
comprendre el territori. Aprofitem 
el que el nostre entorn ens ofereix 
i ho posarem en valor.

8

Un municipi per tot l'any
L'activitat estacional és primordial, però ens cal desestacionalitzar la 
temporada. Cal oferir des de facilitats a empreses en el sector del 
comerç, el turisme i la restauració per mantenir el destí obert durant tot 
l'any, fins a la programació d'activitats lúdiques fora de temporada.

10

Oficina de Turisme a Torroella. 
Volem reubicar l'oficina de turis-
me de Torroella de Montgrí, que 
actualment es troba al Museu de 
la Mediterrània, per donar-li un 
lloc més diferenciat i visible.

9

Potenciarem la fira de Sant 
Andreu. El nou pavelló poliva-
lent, l'Espai Ter, ens ofereix 
l'oportunitat de fer un pas 
endavant amb la nostra fira i ho 
aprofitarem al màxim. 

4

El millor de la nostra identitat
Consolidarem les noves fires d'identitat, així com les dels productes de 
proximitat i qualitat i posicionarem la gastronomia creant sinergies amb 
el sector privat de la restauració i del comerç.

5 Millorarem junts. Potenciarem 
la formació en base a les 
necessitats actuals dels empre-
nedors, dels aturats, dels treba-
lladors i també de les empreses 
del municipi amb matèries for-
matives de caire comercial, 
idiomes, informàtica, finança-
ment, gestió i noves tecnologies.

6Viver d'empreses. Treballarem 
per a la creació d'un viver 
d'empreses per atraure empre-
ses i indústries de nova creació, 
ajudar a nous emprenedors del 
municipi i als sectors emergents.

7
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Ofertes complementàries al 
turisme de sol i platja. Conti-
nuarem cercant eines i activitats 
per atraure turisme familiar, 
accessible, de gent gran, 
cultural o esportiu.

11 Una destinació diferenciada. 
Consolidarem les certificacions 
d'un destí ben qualificat i 
n'obtindrem de noves. Donarem 
continuïtat al tema del turisme 
accessible, treballarem per 
entrar a la xarxa de Slow-cities 
promocionant productes de 
proximitat del Baix Ter i ens 
potenciarem com a “destí segur” 
i també potenciarem la mobilitat 
sostenible.

12 No deixarem perdre cap 
ocasió per ser capdavanters. 
Continuarem amb les cam-
panyes de difusió i utilitzarem les 
noves tecnologies per captar 
nous clients i  fidelitzar els que ja 
tenim programant activitats de 
promoció com els Press-trips 
amb periodistes, els Fan trips 
amb agents de viatges o els 
Works-shops entre empreses 
dels diferents sectors. 

13

03 | Per una cohesió social eficient

No perdrem oportunitats. Pro-
fessionalitzarem l'actual borsa 
de treball segmentant-la  a les 
necessitats reals i assumint  
l'oferta a nivell comarcal per 
donar més opcions a la gent del 
nostre municipi.

14

Ho farem tots junts
Treballarem amb les enti-
tats socials, amb els 
centres escolars, amb les 
institucions i amb les altres 
àrees municipals. Sabem 
que dóna resultat, tant en 
les dificultats de persones 
com en l'ajuda a grups ne-
cessitats. 

15 Hem d'ajudar de manera 
objectiva i transparent. Conti-
nuarem aportant, amb barems 
clars, les quantitats necessàries 
de les ajudes municipals, així 
com un control exhaustiu dels 
expedients dels usuaris  i de les 
intervencions diàries. 

16Els joves de vegades passen 
una mala època. Treballarem en 
la intervenció dels joves amb 
dificultats amb educadors o 
mediadors en els espais de lleure 
i en l'àmbit comunitari, com són 
els patis i les places, fora de 
l'horari escolar.

17

A casa es viu bé. Posarem les 
eines per aconseguir un bon 
servei d'atenció domiciliària: 
programa majors a casa, 
programa menjar a casa, circuit 
de salut, dinamització i suport a 
la gent gran.

18

Reubicarem l'àrea d'acció 
social. Cercarem una nova 
ubicació per les dependències 
de l'àrea d'acció social per millo-
rar el servei i d'aquesta manera 
estalviar els lloguers actuals.

19 Mediació. Implementarem un 
servei d'informació a la mediació 
ciutadana i comunitària.

20
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Les persones,
la nostra prioritat

04 | Primer la salut

05 | Un municipi educador

Millorem el servei d'emer-
gències. Condicionarem la 
zona d'aterratge que hi ha al 
costat del CAP de Torroella i 
determinarem punts estratègics 
on els helicòpters puguin aterrar 
en cas d'emergència.

21

CAP de l'Estartit
Vetllarem perquè la Gene-
ralitat construeixi el CAP de 
l'Estartit en els terrenys que 
ha cedit l'Ajuntament. 

22 Activem els Parcs de Salut. 
Promourem l'activitat física als 
parcs de salut que recentment 
s'han instal·lat. Treballarem en el 
seu manteniment i oferirem 
itineraris de salut d'acord amb 
l'equip mèdic del CAP.

23Un municipi cardioprotegit. 
Instal·larem una xarxa de desfi-
bril·ladors, dos de mòbils en 
cotxes patrulla de la Policia Local i 
sis de fixes en diferents ubica-
cions en espais de Torroella i 
l'Estartit en conveni amb Dipsalut.

24

Normativa sanitària. Donarem 
suport als diferents sectors en 
l'acompliment de la normativa 
sanitària.

27

Posem la informació a l'abast 
de tots els ciutadans. Volem 
oferir informació sobre salut a 
tots els ciutadans i proposarem 
xerrades informatives sobre 
temes de salut.

25Plans de control. Executarem 
plans de control per a la 
prevenció de legionel·losi en els 
equipaments municipals d'alt 
risc, tant en els esportius com en 
els educatius.

26

28 Compromesos amb la música 
i l'educació. Recolzarem la 
tasca de l'Escola de Música i de 
l'Escola d'Adults. 

29

Formació professional. 
Promourem la implan-
tació d'un cicle formatiu 
professional a l'Institut 
Montgrí adaptat a les 
necessitats del territori.

30

Escola bressol de l'Estartit. 
Impulsarem una nova escola 
bressol a la nova zona d'equi-
paments municipals del carrer 
Eivissa.

Una nova escola a Torroella. 
L'augment del nombre d'alum-
nes els darrers anys fa que se'ns 
plantegi la necessitat d'una 
segona escola a Torroella. 
Reclamarem a la Generalitat la 
seva construcció.

31

Ampliarem l'escola de l'Estartit. 
En aquests moments s'està 
acabant de redactar el projecte de 
l'ampliació de l'escola Portitxol de 
l'Estartit. Vetllarem perquè sigui 
una realitat.

32
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06 | El jovent i la gent gran

Ens importa la gent gran. 
Incentivarem accions i activitats 
dirigides a la gent gran del 
municipi en un treball coordinat 
amb les llars de jubilats.

33 Consell de la Gent Gran. Acti-
varem un Consell de Gent Gran de 
Torroella i l'Estartit amb persones 
independents i amb representants 
del Recer i el Bell Racó.

34 35 Espai jove. Treballarem per a la 
creació d'un espai de referència 
per als joves del municipi.

36 Taula de joves. Continuarem la 
tasca de la taula de joves amb 
l'objectiu d'esdevenir consell de 
joves de Torroella i l'Estartit.

37 L'assessorament que el 
jovent vol. Reforçarem l'actual 
assessorament a les entitats i 
associacions juvenils per tal que 
els joves se sentin ben informats 
en el camp de la salut, de 
l'habitatge i de l'ocupació.

38

07 | El fet cultural

Una cultura oberta a l'escola i 
una escola oberta al municipi. 
Continuarem apostant per un 
model de gestió cultural que 
connecti els equipaments, els 
serveis i els projectes culturals 
del municipi amb els centres 
educatius.

39 Les biblioteques de tots. 
Continuarem treballant per 
aconseguir que les biblioteques 
municipals estimulin l'hàbit 
lector i orientin els usuaris.

40 Gestió del patrimoni cultural i 
natural. El Museu de la 
Mediterrània ha de ser el referent 
en aquesta gestió i el centre 
d'interpretació del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter.

41

09

Habitatge accessible per 
a grans i joves
Impulsarem l'habitatge 
protegit per a joves i els 
habitatges amb serveis per 
a la gent gran.



08 | Esport per a tots

Planificarem una zona 
esportiva municipal com-
pacta al nord de la futura 
urbanització del mas Déu 
que complementi els 
equipaments esportius ja 
existents.

47 Natura i esport. En el nostre 
entorn natural es practiquen 
esports consolidats com el 
senderisme, el submarinisme o el 
ciclisme. Potenciarem altres 
esports i pràctiques respec-
tuoses amb el medi com per 
exemple les excursions a cavall o 
carruatge, el piragüisme, l'es-
calada o les rutes ornitològiques.

48

Poliesportiu i pista exterior. L'espai del poliesportiu és insuficient per al 
nombre d'activitats que s'hi programen actualment.  Proposarem cobrir la 
pista exterior i solucionarem els problemes de filtracions actuals.

51

Millorarem el camp municipal 
d'esports. Millorarem els 
accessos, la zona d'aparca-
ments i mantindrem i condicio-
narem les zones de serveis del 
camp.

49 Esport a l'Estartit. Planificarem 
una zona esportiva a l'Estartit, 
més àmplia i més accessible a 
tots els ciutadans.

50

El nostre passat, present i 
futur.  Més enllà de l'obligació 
que tenim com a municipi de 
tenir un arxiu, hem de custodiar, 
conservar i divulgar el patrimoni 
documental del nostre municipi.

42 Tradicions, festa i imaginari 
festiu. Des de l'Ajuntament, 
conjuntament amb les entitats i 
les associacions, continuarem 
donant suport incondicional a 
les tradicions, a la festa i a 
l'imaginari festiu. 

43

La cultura com a motor 
econòmic. Posarem l'accent en 
el binomi Cultura-Promoció Eco-
nòmica a través de projectes 
que treballen els valors culturals 
alhora que dinamitzen comer-
cialment. L'oferta cultural i el 
paisatge, són elements que hem 
d'aprofitar per a la desesta-
cionalització del turisme.

44 La nostra llengua. Continua-
rem l 'acció de suport al  
coneixement i a l'ús del català 
amb l'Oficina de Català del 
Consorci de Normalització 
Lingüística. 

45

L'Espai Ter
Aquest espai ha d'acollir 
actes de diferent natu-
ralesa com activitats del 
cicle festiu, la progra-
mació cultural i musical, 
projectes de dinamització 
econòmica, congressos, 
activitats del món asso-
ciatiu, del sector industrial 
o de l'empresarial i co-
mercial. 

46
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10 | Entorn natural i paisatge urbà

Redescobrim el riu. Conti-
nuarem treballant per  recuperar 
el paisatge que envolta el nostre 
riu, que és patrimoni natural de la 
nostra vila, atractiu turístic i zona 
de lleure magnífica.  Implanta-
rem una zona d'esbarjo al marge 
dret del riu.

61 Punts de trobada. Impulsarem 
els espais públics actuals com a 
punts de trobada per a la gent 
del poble, per als nostres veïns i 
visitants.

62

Sistemes dunars. Ordenarem 
l'ús públic de les platges no 
urbanes per protegir  e ls 
sistemes dunars.

63

Un territori
divers i equilibrat

09 | Ordenació del territori

Revisem i assegurem. Demanarem a les companyies subministradores 
d'electricitat i telefonia, la revisió de les xarxes aèries, per millorar-les i 
comprovar-ne la seva seguretat. Reclamarem el seu soterrament per evitar 
l'impacte visual al paisatge urbà i rural  i el perill que suposen. 

52

Oficina d'atenció
Exigirem a Endesa que 
obri una oficia d'atenció 
als usuaris al municipi.

53 Una imatge val més que... 
Assessorarem als propietaris en 
el manteniment dels edificis 
desocupats o abandonats per 
mantenir la bona imatge al 
municipi. 

54

L'administració més fàcil. 
Simplificarem l'administració i 
reforçarem l'agilitat i l'eficiència 
dels processos per facilitar al 
ciutadà les tramitacions.

55 Cap on hem de créixer? 
Vetllarem per un creixement 
urbanístic compacte, organitzat, 
continu, harmònic i progressiu. 

56

Nucli antic. Cal continuar el pla 
de reforma del nucli antic i definir 
e ls  e lements i  mater ia ls  
constructius que ajudin a 
conservar la tipologia dels 
habitatges.

57

Millors serveis. Treballarem en 
la millora, el manteniment i la 
conservació del nostre municipi, 
és a dir, revisarem que totes les 
zones residencials tinguin els 
serveis urbanístics adequats. 

58

Urbanitzacions. Intervindrem 
progressivament en les urba-
nitzacions del nostre municipi 
per millorar les senyalitzacions, 
la il·luminació i l'asfalt.  

59 Jocs infantils. Millorarem les 
zones de jocs infantils i en 
planificarem de noves.

60

Rec del molí i rec vell. Treba-
llarem per aconseguir cabal 
permanent d'aigua al sistema de 
rec del molí-rec vell.

64 Paisatge urbà. Aplicarem 
mesures d'integració paisat-
gística als accessos de Torroella 
i l'Estartit. 

65

El contenidors de colors. Continuarem treballant en la reducció de l'impacte 
visual dels contenidors amb tanques i de la mala olor que ocasionen amb la 
pujada de les temperatures. Incorporarem els contenidors per a la recollida 
d'oli domèstic en llocs específics.

67

11

Elements d'unió
Garantirem la conservació 
de la xarxa de camins i les 
vies verdes com a elements 
d'unió entre els nuclis del 
nostre territori. 

66



11 | Cap a un municipi sostenible

Visió de futur. Elaborarem un 
pla estratègic municipal per tenir 
una visió global a curt, mitjà i 
llarg termini i així construir un 
municipi més sostenible, pròs-
per i acollidor. 

71 72 Vivim bé, viurem millor. Regu-
larem la contaminació acústica  
a través d'un mapa de capacitat 
acústica. Tindrem una qualitat 
de vida millor.

73Baix consum. Segui rem 
instal·lant lluminàries amb 
bombetes de baix consum  i que 
reduexin la contaminació 
lumínica. 

74 Deixalleria i estalvi. Incenti-
varem l'ús de la deixalleria 
disminuint l'import del rebut de 
les escombraries a aquells veïns 
que la utilitzin. Així obtindrem un 
estalvi econòmic i ambiental 
alhora ja que reduirem els 
residus que acaben als conte-
nidors de rebuig. 

75 Renovem-nos. L'ús de les 
energies renovables és una 
opció de present, que en el cas 
dels equipaments municipals, fa 
reduir la despesa del consistori. 
Treballarem en aquesta direcció 
per fer-nos sostenibles i aprofitar 
els recursos que ens ofereix el 
nostre medi natural.

76

12 | Món rural

El món rural que volem. Prote-
girem i conservarem el paisatge 
agrari i els espais no urbanitzables 
perquè formen part del nostre 
territori tradicional i són elements 
propis de la nostra identitat. 

77 No barrem el pas de l'aigua. 
Continuarem amb el treball de 
neteja de recs i torrents per evitar 
els possibles danys dels aiguats 
i afavorir la xarxa del drenatge de 
la plana.

78

Mals usos. Evitarem els mals 
usos en els horts i els camps. 
L'activitat agrària ha de ser la 
prioritària.

81

Unim esforços. Promourem la 
cooperació entre els diversos 
municipis del Baix Ter. La xarxa 
de camins, els recs i els espais 
naturals necessiten una gestió 
conjunta.

79 Desenvolupament rural
Continuarem la feina feta en aquesta darrera legislatura i liderarem els 
treballs de constitució del Consorci de Desenvolupament Rural del Baix 
Ter, per tal de treballar conjuntament amb els municipis veïns en el desple-
gament d'actuacions relacionades amb la promoció de l'activitat agrària, 
el desenvolupament rural i  la dinamització econòmica i ciutadana.

80

Parc Natural i desenvolu-
pament local. Col·laborarem 
per gestionar el parc natural de 
forma eficaç protegint el medi i 
fomentant les activitats agràries i 
les de lleure.

68 Mirem al Montgrí. Conservarem el 
sotabosc net, així com els camins, 
els corriols i els pedrigolets. 
Afavorirem el coneixement de la 
seva biodiversitat, recuperarem el 
patrimoni històric i fomentarem la 
seva difusió i el seu estudi. 

69
Un litoral excepcional. Preser-
varem, conservarem i difondrem 
la riquesa natural de la nostra 
costa i vetllarem per consolidar 
l'atractiu turístic de les illes 
Medes.

70

12

Continuarem exigint a les 
administracions competents 
la reducció progressiva de la 
pressió sobre el Ter per 
afavorir el bon estat dels 
ecosistemes, la recuperació 
dels aqüífers i assegurar així 
el cabal de manteniment del 
riu. 

Menys pressió sobre el Ter

Gestió conjunta de l'aigua. Impulsarem la constitució d'una Junta Central 
d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter que serà un ens gestor format pels municipis, 
les comunitats de regants i els usuaris de l'aqüífer. Tot això amb l'objectiu de 
tenir una sola veu davant de les administracions, de preservar l'aqüífer i de 
vetllar pels cabals de manteniment del riu i de les dotacions de l'aigua de 
regadiu.

82
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14 | Participació ciutadana

La veu dels consells muni-
cipals. Afavorirem un marge 
d'autonomia per els consells 
creats per tal que puguin aportar 
suggeriments d'actuació dins 
els àmbits que els pertoca.

89 Difondrem i promourem. Cal 
ser més actius en la comu-
nicació de l'activitat, les deci-
sions i els acords dels consells 
creats per tal d'incentivar una 
millor participació.

90 Voluntaris per Torroella i 
l'Estartit, un nou repte. Pro-
mourem espais de voluntariat 
vinculats a les necessitats del 
municipi. 

91

Un model
de gestió

13 | Comunicació en xarxa

Avancem cap un municipi 2.0. 
No podem passar de llarg davant 
l'avenç de les noves tecnologies i 
eines de comunicació entre el 
ciutadà i el consistori. Apostem 
per noves experiències i per les 
tramitacions on-line.

83

Mirem cap a Europa
Som un municipi que mira cap a Europa. Un bon desenvolupament de les noves eines de comunicació ens donarà un 
nou impuls en la recerca de nous instruments financers que la Unió Europea posa a l'abast de les corporacions locals. 

84 Nou impuls per la xarxa wifi. 
Potenciarem i ampliarem la 
nostra xarxa wifi, implementant 
nous serveis i avantatges per als 
usuaris. Continuarem cooperant 
amb els instal· ladors del 
municipi.

85

Ràdio Montgrí ha de créixer. 
Redactarem un projecte per tal 
de desenvolupar aquest canal 
de comunicació en el que molta 
gent diposita la seva confiança. 

86 Un portal turístic ben posicionat: www.visitestartit.com. La feina ben 
feta en aquest àmbit ha donat molt bons resultats pel que fa a la projecció 
internacional de Torroella de Montgrí i de l'Estartit. Aquesta tasca continuarà 
essent una prioritat durant la nova legislatura.

87

Formació 2.0. Continuarem 
amb la informació sobre les 
noves tecnologies organitzant 
seminaris, jornades, cursos per 
a empreses, gent gran o joves. 
Crearem l'aula informàtica a 
l'abast de tothom.  

88

Un pas mes: www.torroella-estartit.cat
Estudiarem nous espais al web municipal i obrirem nous apartats com 
per exemple la bústia de suggeriments, les tramitacions on-line, el fil 
directe amb els regidors o l'atenció ciutadana entre d'altres.

92

www.torroella-estartit.cat



La descentralització

Continuarem amb la bona oferta de serveis municipals a l'Estartit amb 

personal competent. Potenciarem el Consell Municipal de l'Estartit i la 

presència periòdica dels regidors responsables de les àrees en temes 

que afectin a l'Estartit i així consensuar les decisions.

15 | Seguretat ciutadana i mobilitat

Policia a Torroella. Impulsarem 
una seu policial a Torroella de 
Montgrí i mantindrem la de 
l'Estartit. 

93

Pla municipal de Seguretat 
Vial. Continuarem amb el 
desenvolupament del Pla Muni-
cipal de Seguretat Vial i la 
potenciació de l'educació vial a 
tots els centres educatius.

94

Seguretat i noves tecnologies. 
Intensificarem la seguretat i la 
vigilància per intentar evitar, al 
màxim possible, els furts i 
robatoris. Augmentarem la segu-
retat amb l'ús de les noves 
tecnologies.

95Coordinació policial. Lidera-
rem la junta de seguretat local 
per coordinar els diferents 
cossos policials i per reforçar la 
seguretat del nostre municipi.

96 Mobilitat sostenible i segura. 
Amb espais per a vianants i la 
disminució dels vehicles que els 
envaeixen. Seguirem treballant 
per facilitar la mobilitat a persones 
grans, amb mobilitat reduïda o a 
mares i pares que passegen els 
seus fills en cotxets.

97

Passos de vianants il·lumi-
nats. Continuarem la millora en 
la il·luminació dels passos de 
vianants.

98

Barreres arquitectòniques. 
Continuarem eliminant les 
barreres arquitectòniques al 
nostre municipi.

99
Apostem per una variant de la C-31
Cal aquesta variant al seu pas per Torroella, dimensionada al territori i 
que respecti l'alt valor agrícola i paisatgístic del nostre entorn per 
connectar-nos amb fluïdesa amb els centres de transport ferroviaris i 
aeroportuaris que ens uneixen a Europa.

100

16 | Eficiència i descentralització

Una gestió municipal eficient. 
Continuarem amb l'aplicació de 
sistemes d'eficiència en la gestió 
municipal com la gerència i la 
gestió econòmica dels projectes 
i les obres.

101

Macroàrees de gestió i responsabilitats. Mantindrem l'organització 
municipal en macroàrees de funcionament amb responsables polítics i 
tècnics clars i definits: Territori i Medi Ambient, Gestió Interna, Serveis a les 
Persones, Promoció Econòmica i Acció Social i Dinamització Cultural.

102

104

Cooperació entre municipis. 
Potenciarem la col·laboració 
amb els municipis veïns per a 
gestionar millor els temes 
d'interès comú, optimitzar els 
recursos i abaratir els serveis.

103

La informació a la xarxa. Penjarem al web, al facebook i a les xarxes socials 
les ordres del dia i les actes del òrgans de govern i els plens municipals. 

105

14



17 | Gestió econòmica

Tant tens, tant gastes
Pressupostarem en funció 
dels ingressos i no de les 
despeses. L'execució d'un 
pressupost ben fet asse-
gura un tancament positiu.

106

Una plantilla dimensionada al 
municipi. Tenim una plantilla de 
personal suficient i ben dimen-
sionada. Contindrem el capítol 
de personal.

107

Plans d'estalvi, renegociació i 
reducció de costos. Plante-
jarem plans d'estalvi, renego-
ciarem els gran contractes i 
farem compres conjuntes.

108Inversions i deute públic. 
Aplicarem criteris d'austeritat, 
farem les inversions que ens 
vinguin finan-
çades i prioritzarem les de 
manteniment sense hipotecar el 
futur.

majoritàriament 

109

Paguem als proveïdors. Conti-
nuarem escurçant els períodes 
de pagament amb els nostres 
proveïdors, que ara és de 50 
dies, amb l'objectiu de pagar-los 
a 30 dies abans d'acabar la 
legislatura.

110 Una gestió tributària transpa-
rent. Donarem informació tribu-
tària perquè el ciutadà estigui 
informat del que paga i a què es 
destinen els impostos i taxes.

111

15

Espais per viure millor
Planificació per a una dècada (2011-2021)

18 | Obres en execució

Pavelló firal polivalent Espai Ter

Edifici de serveis i arxiu municipal

Dic de protecció i passeig dels Griells

Parcs urbans de salut

Urbanització del carrer Verges

Aparcament de la carretera de l'Estartit

Nou enllumenat del camp d'esports
municipal de Torroella

Centre d'interpretació del parc natural al
Museu de la Mediterrània

20 | Avantprojectes

Oficina de Turisme a Torroella

Ampliació de l'escola Portitxol

Nova seu de la Policia Local a Torroella

Variant de Torroella de Montgrí

Ronda Països Catalans nord

Ronda Pau Casals est

Passera a la Gola del Ter

Nova escola a Torroella de Montgrí

Cobriment de la pista exterior del pavelló

Zona esportiva municipal compacta

19 | Projectes

Estació d'autobusos i taxis de
Torroella de Montgrí

Xarxa de desfibriladors 

Desurbanització del passeig de
La Pletera i renaturalització

Contenció de la muntanya
i passeig del Molinet

Centre d'assistència primària a l'Estartit

Escola bressol de l'Estartit i espais polivalents

Reordenació de La Pineda de l'Estartit



http://locals.esquerra.cat/torroellamontgri

TORROELLA DE MONTGRÍ i L'ESTARTIT

Dimecres 18 de maig de 2011

A les 20 h
Auditori del Museu de la Mediterrània
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