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PRESENTACIÓ

Un any més el Nadal ja és aquí. Són dies emotius, de trobades familiars, d’alegria i, sobretot, màgics pels més menuts de
la casa.
Sé que encara són moments difícils per a molts, per això, és
també temps de comprensió, generositat o solidaritat envers
les persones més necessitades.
Però, hem de mirar endavant, motiu pel qual, des de l’Ajuntament, seguim treballant per millorar la nostra població; i de
retruc, la nostra qualitat de vida.
En el proper any ens caldrà afrontar nous reptes i situacions
pels que ara més que mai, ens caldrà sentit comú, seny i una
estreta col·laboració de les institucions i la societat civil per
mirar més enllà, cap a un horitzó engrescador i il·lusionant.
Alimentem aquest somni de bons propòsits i fem-lo possible
tots junts.
Com és tradició en aquestes festes nadalenques, hem preparat una agenda d’activitats per a totes les edats que espero
que siguin al gust de tots.

Aprofito aquestes ratlles per desitjar-vos, en nom propi i de
tot el consistori que represento, unes bones festes de Nadal i
-Recollida d’ampolles de un bon inici d’any 2015.
cava
Brindem per unes Bones festes i un venturós any 2015.
-Riu Fluvià

Àngel Posas i Agulló

FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE L’IBI
L’ Ajuntament per tal de facilitar als veïns el pagament del rebut de l’IBI Urbà, ha arribat a
un acord amb XALOC per tal de poder fraccionar-lo per aquest any 2015.
Per que això sigui possible, s’hauran de complir una sèrie de condicions:
-El titular ha de sol·licitar en aquest Ajuntament, el fraccionament abans del 28 de febrer
de 2015
-El rebut ha de disposar de domiciliació bancària.
-Els terminis de pagament seran:
1r termini (60 %):

l’ 1 de juliol

2on termini (40 %): el 30 d’octubre

INSCRIPCIO D’ANIMALS EN EL CENS MUNICIPAL
D’ANIMALS DE COMPANYIA DE L’AJUNTAMENT
Els gossos/es han d’estar inscrits al registre del cens municipal d’animals de companyia
de l’Ajuntament.
OBSERVACIONS:
La inscripció de l'animal en el registre s'ha de fer en el termini de tres mesos comptats a
partir de la data de naixement, o de 30 dies des de la data d’adquisició, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al Registre general.
Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal d'animals de companyia, cal
haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d'un microxip.
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones propietàries d'animals de companyia (gossos, gats i fures) que tinguin la
seva mascota residint de manera habitual al municipi de Sant Miquel de Fluvià.
Quan ho pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té?
És gratuït.
Quant tarda la tramitació?
La inscripció és immediata si tota la documentació és correcta.
Efectes del silenci administratiu: positiu.
Formes de tramitació
DNI del propietari
Document d'identificació de l'animal (còpia de l’imprès de l’AIAC, o bé còpia de la tarja de
microxip, o bé còpia de la cartilla veterinària, etc.)

CAMPANYA 2014 DE RESTAURACIÓ DE MONUMENTS
Enguany la campanya de restauració del claustre de l’església ha gaudit d’una subvenció
ordinària de 23.000,00 € i dues d’extraordinàries, una de 4705 € i l’altra de 4.149,94 €
Això ha permès acabar la campanya arqueològica i procedir a enderrocar la sagristia
existent per construir-ne una de nova a l’entrada de la torre. S’ha restaurat el fossar i s’ha instal·lat la passarel·la segons el projecte redactat pel Servei de Restauració de Monuments de la Diputació de Girona.
Tot indica que aquest proper estiu ja podrà ser visitable.
S’ha de dir, que aquests diners rebuts per part de la Diputació de Girona, només es poden destinar a aquest projecte i que no ens poden destinar a res més.

Bombardes trobades en el fonament del mur

Capitell trobat amb un rostre a cada costat

OBRES A EFECTUAR EL 2015
Pel proper any ja disposem de finançament i projecte per a l’execució de diferents obres,
i s’ha de dir que totes es posaran a licitació entre les empreses del poble.
Les obres són les següents:

Reforma del magatzem municipal
S’efectuarà una reforma al magatzem del carrer Mar. Consistirà en el tancament del porxo actual ,col·locació de teules a la coberta i remolinat i pintat de les parets. S’instal.larà
també l’escomesa de corrent elèctrica. L’obra té un cost de 17.335,89 € i es disposa d’una ajuda de 15.000,00 de l’Excma. Diputació de Girona.

Arranjament del carrer de la Font
Consisteix en la pavimentació amb llamborda i llambordins granítics iguals als que hi ha
a la plaça de l’Església. Es pavimentarà del lloc on acaba actualment, fins al final de la
volta de l’abadia. També s’enjardinaran els voltants del pou. El cost de les obres és de
23459,80 € i la subvenció de la Diputació de Girona és de 20176 €.

Reforma de l’antiga abadia per destinar-la a Casa de la Vila
Es tracta d’una obra inclosa en
el Pla d’obres i serveis any
2015, amb un pressupost de
81.658,16
€
que disposa
d’una subvenció de 70.000,00
€. L’obra consisteix en reformar part de la primera planta
de l’edifici per destinar-la a oficines municipals i també es
preveu la instal·lació de l’ascensor.

NOVA IL·LUMINACIÓ DE L’ESGLÉSIA
En breu es posarà en funcionament una nova
instal·lació d’enllumenat monumental de l’ Església Sant Miquel de Fluvià. El projecte substitueix les làmpades existents per unes de noves, marca Iguzzini, i suposarà una millora
estètica i d’estalvi energètic.

NOVA FOTOCOPIADORA
El passat mes de novembre l’Ajuntament va adquirir una nova fotocopiadora per a les
dependencies municipals. Es tracta d’una fotocopiadora marca Canon, de color, que permet també escanejar documents i que fa més fàcil la feina actual de l’administració. Hem
de dir que aquest butlletí que teniu a les mans ja ha estat imprès amb aquesta nova copiadora.
La fotocopiadora antiga s’ha instal·lat al Centre cívic per a que, sigui més propera per a
les necessitats dels veïns.

ESTACIÓ RENFE
Recentment s’ha pintat de nou l’estació i els
seus edificis annexes, això ha estat possible
gràcies a l’acord amb RENFE, segons

el

qual ells han assumit el cost de la pintura i
els operaris municipals han fet la feina.
També s’han canviat totes les papereres

ACTES DE NADAL
Quines:
Encaren resten per cel.lebrar els dies 25, 26 i 28 de desembre i 1,4 i 6 de gener, a les 7
de la tarda.
Patge reial:
Dia 4 de gener a les 12 hores a l’església
Cavalcada reis:
Dia 5 de gener a les 19:10 hores , arribada a l’estació

RIU FLUVIÀ
La primavera passada els operaris de l’Ajuntament amb l’ajuda del projecte OKUPAL’T
per a joves del consell comarcal de l’Alt Empordà, varen netejar el tram de riu més proper al poble. Es varen treure arbres caiguts, canyes i vegetació baixa que feien impossible d’arribar fins a l’aigua.
D’aquesta manera durant l’estiu, va ser nombrosa la gent que va poder disfrutar del riu,
arribant a fer suggeriments tals com el de la instal·lació de taules i bancs per a poder
anar-hi a berenar.
L’Ajuntament ho està estudiant donada la dificultat que hi ha en cas d’una riuada.
En la mateixa actuació també es va obrir un camí que permet anar des de davant la depuradora fins al camí que porta al Mas Galceran.
Actualment s’està treballant, juntament amb l’Ajuntament de Torroella de Fluvià,per a la
construcció d’un carril bici que transcorri paral·lel al riu

RECOLLIDA SELECTIVA D’AMPOLLES DE CAVA
Aquesta campanya pretén fer un pas més enllà pel que fa a la gestió de les ampolles de
cava i enlloc de dipositar-les al contenidor verd, on es fondrà el vidre per tornar a construir un envàs, volem recollir-les a la deixalleria per tal de reutilitzar-les. D’aquesta manera estalviarem molts recursos, com energia i matèries primeres, i reduirem la contaminació que es desprèn del procés de fabricació del vidre. Hem de pensar que cada ampolla
de cava pesa aproximadament 1kg així que són molts els quilos que ens estalviem de
transportar en grans camions, centralitzar, fondre, fer un altre envàs, transportar...
Us animem a portar les ampolles de cava a la deixalleria . És important tenir cura que les
ampolles, que no es trenquin, ja que no es podrien utilitzar.
La teva ampolla compta!

