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Benvolgut senyor,

En data 11 de marg d'enguany us varem comunicar la formalització d'un Acord entre
el Departament de Territori i Sostenibilitat i I'ajuntament de Castelló d'Empúries
relatiu a la gestió de la Marina d'Empuriabrava.

Com sabeu, la cláusula quarta de l'Acord preveu que, pel període de transició
comprés entre la data de signatura d'aquest i la de posada en funcionament del nou
sistema de gestió de la Marina, la Direcció General de Transports i Mobilitat
determinará les condicions que resultin adients per garantir la correcta gestió de la
instal'lació, especialment pel que fa la relació entre I'empresa concessionária i els
usuaris de la marina.

A aquest respecte us faig avinent la necessitat que, com a empresa concessionária
de la Marina d'Empuriabrava, i en compliment del que disposen els articles 36 a 39
del Reglament d'explotació i policia d'aquesta instal'lació portuária, continueu duent
a terme el procés endegat per aconseguir completar la inscripció en el Registre
d'Usuaris de la Marina de la totalitat dels titulars de drets d'us i gaudi dels
amarradors i d'altres elements que integren aquesta Marina.

Conseqüentment amb aquesta obligació, i atenent al fet que el pressupost de
manteniment de la Marina ha estat aprovat per Resolució d'aquesta Direcció general
de Transports i Mobilitat de 22 de febrer de 2013, escau que requeriu a aquells
usuaris que encara no les hagin satisfet, el pagament de les quotes que han
d'abonar en tant que titulars d'un dret d'us igaudi privatiu sobre un amarrador o
altres elements de la marina.

En aquest sentit, en compliment del que preveu l'article 25 del Decret 20612001, de
24 de juliol, d'aprovació del Reglament de policia portuária, €ñ el supósit de la

manca de pagament d'aquestes quotes de manteniment i conservació de la Marina,
haureu d'adoptar, com a empresa concessionária, i d'acord amb el previst en els
articles 48, 65 i 98 del Reglament d'Explotació i Polícia de la Marina Interior
d'Empuriabrava, i al procediment en ells establert, les mesures tendents a
regularitzar degudament aquesta situació.
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En relació amb aquesta darrera indicació, us recordem que l'apartat tercer de la
Resolució d'aquesta Direcció general de Transports i Mobilitat de 22 de febrer de
2AB abans esmentada assenyala que resten convalidades les actuacions dutes a
terme per I'empresa Port Empuriabrava, SA en el relatiu a la determinació, ¡

I seu Reglament d'explotació i policia.

Pere Pad/osa i Pierre
Director general de Transports
i Mobilitat
Barcelona, 19 de marg de 2013
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Benvolgut Alcalde,

Com sabeu, la cláusula quarta de l'Acord entre el Departament de Territori i

Sostenibilitat i l'ajuntament de Castellé d'Empúries relatiu a la gestió de la Marina
d'Empuriabrava formalitzat el dia 1 1 de marg d'enguany preveu que, pel període de
transició comprés entre la data de signatura d'aquest i la de posada en funcionament
del nou sistema de gestió de la Marina, la Direcció General de Transports i Mobilitat
determinará les condicions que resultin adients per garantir la correcta gestió de la
instal'lació, especialment pel que fa la relació entre I'empresa concessionária i els
usuaris de la marina.

En compliment d'aquests previsions hem adregat a I'empresa concessionária de la
Marina, Port Empuriabrava, SA, I'escrit del qual us adjunto una cópia en el qual, en
síntesi, I'instem a completar la inscripció en el Registre d'Usuaris de la Marina de la
totalitat dels titulars de drets d'us i gaudi dels amarradors i d'altres elements que la
integren i a requerir a aquells usuaris que encara no les hagin satisfet, el pagament
de les quotes de manteniment i conservació de la Marina.

Confio compartireu amb mi que estem en el bon camí per assegurar que el procés
endegat per articular un nou model de gestió de la marina d' Empuriabrava pugui
culminar en la forma prevista en I'Acord d'11 de marg abans esmentat; atés aquest
objectiu comú us pfego la vostra máxima col'laboració i suport tant a aquesta
Direcció general com a la própia empresa concessionária de la Marina, a fi i efecte
d'assegurar que aquesta transició entre els dos models es duu a terme de forma
tranquil'la iamb plenes garanties del bon funcionament de la Marina.

Pere Padrosa i Pierre
Director general de Transports
i Mobilitat
Barcelona, 19 de marg de 2013
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