
ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA COMUNITAT D'USUARIS DE  

LA MARINA INTERIOR D’EMPURIABRAVA 

A Empuriabrava (Castelló d'Empúries) a 7 de desembre del 2020, sent les 10.30 hores, comença 
l'assemblea general de la Comunitat d'Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava (CUMIE), la 
qual es fa per videoconferència, donada la situació creada per la pandèmia de la Covid-19, sota 
el següent ordre del dia: 

1. Obertura de l'Assemblea pel President de la CUMIE. 
2. Liquidació de l'exercici 2019. 
3. Avanç del pressupost en execució del 2020. 
4. Informació sobre el nou pressupost de l'exercici 2021. 
5. Informació sobre les obres de la bocana. 
6. Precs i preguntes. 

Llista d'usuaris connectats telemàticament: 

Total percentatge d'assistència d'usuaris amb dret a vot:85,29% 

Total percentatge d'assistència d'usuaris sense dret a vot:14,71% 

Nom perc representant 
EMPURIAPORT S.L. 14,0185  
PORT NAUTIC CASTELLÓ S.L. 0,425  
CEGRA 2019 S.L. 0,0517  
PARK D'OR SA 0,0340  Eduardo Martín 
JOSE M PARDO SANCHEZ 0,0047  
DUPRAT ALAIN   0,0243  
MARINA PARÉS SOLIVA 0,0052  
BORY LAURENT 0,0192  
BEYENS ALAIN 0,0376  
MASSARD PASCAL ANDRE RENE 0,0209  
DE SENILLOSA ROSALES, ARCADIO   0,0511  
VIDAL, MICHEL   0,0258 Magda Fuixart Ramirez 
MAR Y SOL HISPANIA SL    0,0383 Stephan Sanchez 
BELTRAN ESTOP ROBERTO 0,0439  
LEBER HELLMUT 0,0196  
ANJOUGON S.L    0,0767 Jose A.Hurtado 
CHASSAGNE, ERIC 0,0834  
MERINO FERNANDEZ FERRAN   0,0126  
JOUAN PIERRE DANIEL   0,0196  
INGELBEEN JAN ALBERT 0,0329 Kristien Cuvelier 
STRUCK-MAJEWSKI HELGA  0,0952 Heide Struck 
HELGA STRUCK SLU 0,1074 Heide Struck 
GENOVÉS JULIÀ  IMMOBILIARIES 
OLIEROOK, THEODORUS 0,0235  
HUSEDYLA S.L. 0,0532  
CASTEEL, CATRIN NICOLE 0,0196  
RIO ESPAÑA    0,0876 Stefano Scarani 
ERILOGANIL SA (ERIKSSON LOPEZ, ANNA)  0,0564 Susanne Hoffmann 
VAN AERDEN, BENOÎT WILLY 0,0391 Susanne Hoffmann  
BECKER, BERTHOLD 0,0172 Annegret Becker-Hammer 
ROUILLER, RAYMOND 0,02 Susanne Hoffmann  
DELHALLE, JACQUES 0,0106 Susanne Hoffmann  
LOHDE, HARALD 0,0203 Susanne Hoffmann  
BRORHILKER, JOCHEN 0,0155 Susanne Hoffmann  
BRIGITTE ANQUETIL  Brigitte Anquetil/ Sr Poch 
WIND ROSE BROKERAGE SLU 0,0584 Pedro Perez Morell 

 15,669  
 



1. Obertura de l'Assemblea pel President de la CUMIE. 

Comença l'assemblea amb la introducció i obertura per part de Sr. Pedro Pérez Morell, President 
de la CUMIE, apuntant que ha estat un any on hi ha hagut acords amb les associacions d'usuaris, 
estant en el bon camí d'arreglar la situació anòmala que ha tingut la concessionària de la 
comunitat d'usuaris, per això remarca la importància d'aquesta reunió. 

Cedeix la paraula al Sr. José Manuel Arrojo Botija, Conseller Delegat Administrador 
d’Empuriaport, S.L.. 

El Sr Arrojo agraeix la presència dels usuaris que s'han pogut connectar, apuntant que no és fàcil 
realitzar una assemblea per videoconferència. 

Malgrat això ha volgut avui ser aquí, com a representant de la nova societat concessionària, que 
és a la vegada administradora de la comunitat d'usuaris, com ja saben. 

En l'anterior assemblea ja es va constatar la voluntat de celebrar l'assemblea per Setmana Santa, 
mes on hi ha més afluència d'usuaris i que a causa de les circumstàncies marcades per la Covid 
enguany no ha pogut ser, però fidels al compromís de transparència, s'ha cregut convenient 
celebrar aquesta assemblea via streaming, amb l'ànim de donar informació del que ha estat l'any 
2019, avançament de l'any 2020 i el que pot ser l'any 2021, així com respondre a les seves 
preguntes. 

2. Liquidació de l'exercici 2019. 

Es passa seguidament a exposar la liquidació definitiva de l'any 2019, d'una banda, les despeses, 
d'altra banda, els ingressos, que és el mètode correcte i no com s'havia fet fins ara per part de 
l'anterior concessionària. 

En el cas de les despeses, es parla ja d'una liquidació definitiva, fins a Juliol correspon a la 
liquidació de despeses de l'antiga concessionària i a partir d'agost ja correspon a la liquidació 
d'aquesta actual concessionària. 

La diferència entre els dos períodes resideix en què una part de la liquidació de despeses 
posterior a agost ja s'havien generat anteriorment, en el seu moment l'anterior concessionària 
no va liquidar/comptabilitzar les factures. 

Es posa èmfasi en l'import elevat d'assistència jurídica, pel fet que hi havia factures pendents i 
no comptabilitzades per un import d'uns 130.000 euros per reclamació de quotes pendents i 
que el propòsit és d'anar regularitzant aquesta despesa. 

La resta de partides està en la línia prevista, excepte en què els períodes no es corresponen 
exactament amb les meritacions. 

Per a la liquidació dels ingressos per quotes, finalment s'ha cobrat un 56,9%, encara que en 
realitat, és més, tenint en compte que hi ha un 13,14% d'usuaris que no estan registrats. 

Resultat despeses reals de 895.000 euros, cobraments reals de 518.000 euros, suposant un 
dèficit real per a 2019 de 377.000 euros. 

3. Avançament del pressupost en execució del 2020. 



Sobre el dèficit de l'any 2.019 s'ha decidit no repercutir-lo en les quotes de l'any 2020, la 
concessionària el finançarà, en tot cas es podria compensar si el procés de regularització que 
s'està duent a terme donés fruits positius. De no ser així, mai es recuperaria, ho assumirà l'actual 
concessionària, és una primera decisió important ja que 1,93 euros x m² ha estat pràcticament 
el 40% del que ha estat el pressupost del 2020. 

El pressupost per a aquest any 2020, presentat a la Generalitat i negociat amb les associacions, 
aprovat al març-abril, ja queda consolidat. 

Si no s'hagués aprovat o no hi hagués hagut acord, s'estaria parlant d'un import de 8,05 euros x 
m², més el dèficit de l'any anterior, 1,93 euros m². 

Les despeses ordinàries han ascendit a una mica més del pressupostat, uns 11.000 euros, 
sobretot per l'assistència jurídica, però finalment s'acosta al marcat. 

Quant als ingressos, assumint que el 35% no pagarà, es recaptarà menys del pressupostat, un 
59,2%, xifra decebedora, malgrat els esforços que s'ha fet per a incentivar la regularització de 
les quotes impagades d'anys anteriors. Aquesta xifra pot variar lleugerament a l'alça, però 
entenem que no serà una diferència apreciable. 

És cert que ha estat un any en què els usuaris han visitat menys les seves propietats, amb la qual 
cosa cal entendre que no ha estat fàcil posar-se al corrent del pagament dels deutes, però 
esperàvem que fos així, per a benefici del conjunt dels usuaris propietaris, per a rebaixar l'import 
del m², en benefici de tots. 

Si no hi hagués impagats, en comptes de pagar 4,83 euros x m², es pagaria 3,14 euros per m². 

 

4. Informació sobre el nou pressupost de l'exercici 2021. 

Atès que la xifra de cobraments no ha ascendit al  pressupostat, això genera un dèficit que 
s'estima en 0,34 euros x m², que s'incorporarà al pressupost del 2021. 

La contribució a les despeses de la Comunitat ha de ser una labor col·lectiva, insisteix el Sr. 
Arrojo, en l'assemblea de setmana santa de l'any 2021, s'aprovarà el pressupost definitiu per a 
la quota que s'emetrà el proper mes de febrer. 

El Sr Arrojo també parla de l'estat de la Marina i que l’objectiu primordial ha de ser la millora 
d'aquesta, tenint ja un estudi d'enginyeria per  mantenir la Marina en un estat raonable, 
prioritzant la seguretat, sobretot en espigons i canals, mostrant un calendari d'inversions per a 
anys futurs, que, si es segueix amb la dinàmica actual, aquestes actuacions es podrien realitzar 
abans del 2028 

Recalca el Sr. Arrojo el compromís amb les associacions per a parlar d'aquestes obres. 

 

Passa la paraula al Sr Miquel Arpa, de la direcció portuària, per a parlar de les obres que s'han 
realitzat en la bocana. 

5. Informació sobre les obres de la bocana. 



El Sr. Arpa recorda que enguany, amb el temporal Glòria, la bocana es va omplir de sorra, 
quedant la part central amb un calat d'entre 1 metre i 1,5 metres. 

El 27 de març es va sol·licitar a la Generalitat el permís per a dragar, però el 4 d'abril la 
Generalitat informa del suspens momentani d'aquest expedient degut a la Covid-19. 

Mentre s'espera aquesta autorització, es col·loca una boia en el centre, per a passar sortint, 
deixant-la a la dreta. 

Esperant aviat tenir l'autorització per a començar amb aquests treballs de dragatge, que duraran 
aproximadament un mes, a partir de l'inici d'aquestes. EL Sr Arpa és conscient que els usuaris 
pregunten sovint sobre aquests treballs, però insisteix que, sense aquesta autorització, no es 
pot iniciar el dragatge. 

A continuació, parla de la reparació del dic de ponent, necessari per a la seguretat dels vianants, 
que es va començar el 7 de maig, malgrat les restriccions per la Covid, no va ser fàcil. 

Es va entrar amb màquines per a descarregar pedres, en total 4.500 tones, per a recol·locar les 
que estaven en mal estat, amb un resultat satisfactori, la primera fase va finalitzar el 12 de juny. 
Queda per fer el pas que va fins a la punta de l'espigó. En la primera fase, per normativa, es va 
traslladar temporalment el far vermell exterior al dic transversal i es va muntar provisionalment 
un petit far en el seu lloc. En la segona fase es col·locarà de nou el far vermell definitiu en la 
punta de l'espigó, retirant el que està ara de manera temporal. 

Altres accions realitzades amb caràcter d'urgència ha estat la llosa del moll central, ja acabada 
recentment, ja que suposava un perill per als vianants pel seu estat de deterioració, s'ha procedit 
a posar una llosa d'uns 25 cm per a poder passar sense perill, subjectada amb ganxos. 

El Sr Miquel Arpa, per a acabar, anima a tothom a seguir els treballs i obres a través d'Instagram, 
on es publiquen. 

6. Precs i preguntes. 

Finalment, el President de la CUMIE, dona pas a precs i preguntes dels usuaris recalcant que no 
dubtin a posar-se en contacte amb la Marina en relació a les propostes, als pressupostos i a les 
millores a realitzar. 

El Sr Arrojo es posa a disposició igualment, tot l'any, de tots aquells usuaris que tinguin dubtes. 

-La senyora Marina Parés pregunta sobre el problema que té d'accés al seu amarrament a Illa 
Cartago a causa d'un pal i si pot accedir als coeficients del registre de la marina. 

El President i el Sr Arpa li responen, en base d'una documentació rebuda per part de la usuària, 
molt ben documentat, amb fotos, on es veu perfectament el pal que ha col·locat un altre usuari 
que impedeix l'accés al seu amarrament, i se li diu que es trobarà molt aviat una solució. S'ha 
contactat per email amb l'usuari propietari que ha col·locat aquest pal i si en breu no respon, es 
procedirà a retirar el pal. A Illa Cartago i en general a la Marina, es detecta que les embarcacions 
cada vegada són més grans generant aquest tipus de problemes. Les escriptures a Illa Cartago, 
no especifiquen mesures dels amarraments, entre tots cal buscar les solucions perquè tots els 
usuaris puguin accedir al seu amarrament sense problemes. 



En relació a la segona pregunta, el Sr Arpa informa el coeficient que té a la Sra. Parés, li parla 
sobre el registre general, el Sr Arrojo li comenta també sobre l’atermanament, parlant dels ports 
interiors, més la zona de maniobres. 

-El Sr Ferran Merino pregunta sobre les causes de la desviació que existeix en el 2019 en 
referència al concepte de vigilància i sobre el tema de seguiment de fotografies en la web. 

El Sr Arrojo li contesta que els auditors de l'anterior concessionària van tancar a fi del mes de 
juliol i que, a partir del mes d'agost, ja amb aquesta concessionària, es genera aquesta desviació 
per facturació que corresponia al període de l'antiga concessionària, com ja s'ha explicat. 

La segona pregunta la contesta el Sr Arpa, comentant-li que les fotos ja estan publicades en la 
web. 

Es comenta sobre les quotes impagades i regularització segons acords amb la APE. 

-El Sr Bory fa diverses preguntes sobre les entrades i sortides amb la boia vermella, sobre la 
velocitat dins de la marina, dels 3 nusos i sobre els deutors. 

El Sr Arpa li respon sobre la boia vermella, posada en funció  de la normativa i per motius del 
dragatge. Sobre la velocitat, cal conscienciar a la gent a seguir les normes dins de la marina. 

Per a l'altra pregunta, contesta el Sr Arpa, que el tema dels deutors està en mans dels advocats, 
perquè la situació millori, pel bé de tots. 

 

-el Sr Poch pregunta sobre els acords amb l'associació de veïns “Club Empuriabrava” i la seva 
possible pròrroga per a poder pagar la quota del 2020 i, d'altra banda, sobre la desviació en el 
pressupost dels serveis externs. 

El Sr Arrojo li contesta que es pot estendre fins al 31 de gener, sempre que hi hagi voluntat real 
de regularitzar i es respecti aquesta data per a poder tancar l'any. 

Sobre el pressupost, hi ha una previsió l'any 2020 amb una desviació, efectivament a comentar 
i donar una resposta clara amb desglossament, es parla de les zones verdes, les parcel·les 
municipals, les làmines d'aigua, que s'exclouen. 

 

I sense més assumptes a tractar, desitjant poder tenir a l'abril del 2021 una assemblea en 
presencial i animant a seguir els avenços a la web, es dona per finalitzada l'assemblea a les 
11:50h. 

 

Signat: Sr. Pedro Pérez Morell                                           Signat: D. Just Segura Duran 

President                                                                               Secretari 


