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CARTA DE L'EQUIP DE GOVERN

Benvolguts veïns i veïnes; en aquest full de primavera i estiu el vostre equip de Govern us vol
explicar el que fem i el que tenim previst fer aquests pròxims mesos.

Estem finalitzant les obres de millora del magatzem dels vestuaris del
camp de futbol i a la vegada estem preparant per fer unes jardineres a
l’aparcament municipal per donar color a l’entorn dels contenidors
soterrats, tot això ha estat possible gràcies a l’ajuda dels voluntaris del
nostre poble.
Estem a l’espera dels permisos de l’Agència Catalana de l’Aigua per fer el passallís de Can Terrats
i la millora de la carretera del Bac de la Cademont fins a l’Encontrella, si tot va bé, s’iniciaran les
obres el proper mes de Juny, aprofitant el poc cabal de l’aigua del riu i que encara no tenim
molta afluència de gent.
Al mateix temps, estem preparant, amb l’ajuda del Sr. Josep Mª Angles la propera sortida 4x4
2018, la qual, aquest any tindrà com a referència Les Salines, esperem que sigui tot un èxit, com
les anteriors edicions.
Pel que fa a subvencions, tot i que es detalla més endavant en aquest full, val esmentar que s’ha
tornat a demanar una subvenció per la càrrega de vehicles elèctrics, en les altres subvencions
tramitades, han estat concedides les dues subvencions de monuments; una per l’arranjament de
la Torre de l’entrada del poble, volem reparar tot el terra de la torra per evitar humitats a
l’interior i als veïns i tornar a preparar l’interior per possibles exposicions i altres activitats; l’altre
per il·luminar la torre de Guaita amb llum alimentada per plaques solars, aquestes obres tenim
previst començar-les al Setembre.
Per últim, esmentar que es durà a terme una actuació a la pista poliesportiva, canviant la tanca
metàl·lica i fent-ne una millora de pintura i els accessos.

Ens acomiadem desitjant-vos una bona primavera i un millor estiu.
Tenim la intenció de treure un full especial exclusiu de Festa Major.
El vostre equip de Govern.

ACTUACIONS MUNICIPALS

Passeig del Mur.
Tot i el recurs de reposició interposat contra
l’adjudicació del contracte per part del sr.
Joan Martínez, l’obra de prolongació del camí
de Sant Antoni fins al càmping ja està
acabada.
Cal remarcar que representa una millora molt
important per tothom que passeja per aquest
entorn i així evitar passar per la carretera amb
el perill que això comporta.
També hem fet una actuació a la carretera a la
corba de la resclosa, tancant amb una barrera
de seguretat ( viona ) l’espai de zona verda,
per evitar possibles aparcaments en un espai
d’accés perillós i que l’estiu estaria ple de
cotxes de la gent que li agrada anar a les
zones de bany de la resclosa i Sant Antoni.
Molts usuaris ja ens han fet arribar les
felicitacions per l’obra, que per cert, ha estat
finançada per una subvenció directa de
presidència.

ADF.
Estem a l’espera de tornar a fer una reunió amb els membres de la junta de l’ADF, ens han de
confirmar data, per acabar de concretar tot el tema de vestimenta que ens falta, per a poder fer
la comanda i així assumir els costos , tal com es va acordar a l’última trobada.

Depuradora de l’Encontrella.
Després de que la companyia elèctrica hagi canviat el comptador de llum a trifàsic, ja
podrem arreglar tots els motors I tot l’entorn i al llarg de la pròxima setmana, esperem que
ja funcioni a ple rendiment.

PROJECTE RATPENATS.
Estem treballant en un Projecte d'Ecologia urbana: caixes niu de ratpenats a tots els municipis de
Salines Bassegoda que consisteix en la instal·lació de caixetes niu per a afavorir les poblacions de
ratpenats al territori, juntament amb un conjunt d'accions de sensibilització i educació ambiental a
les escoles. Els ratpenats són bioindicadors de l'estat del medi ambient i són molt útils per controlar
les poblacions de mosquits i altres plagues com la processionària del pi.
El projecte es porta a terme conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers,
el Servei de Control de Mosquits i la Diputació de Girona, amb fons de la Fundació Obra Social de la
Caixa, i servirà de prova pilot per estudiar les conseqüències d'un projecte d'aquestes
característiques en el medi rural.
La idea és fer la instal·lació de 10-20 caixes als diferents nuclis de població, principalment en espais
públics o de gestió pública., amb els quals s'establiran acords personalitzats. L'estudi de la
localització específica de cada caixa niu es treballarà en el moment de l'execució del projecte.

Les caixes niu que es pretenen instal·lar, són un model bàsic de fusta, que pot allotjar uns 25-30
ratpenats. Totes aquestes caixes es localitzaran en un mapa consultable a la web del mateix
consorci mitjançant un visor, així com a les diferents webs de cada ajuntament. Aquestes caixes
niu seran fabricades i muntades per personal de la Fundació Astres, una empresa de reinserció
social.
Un cop les caixes niu hagin estat instal·lades i dins l’època d’ocupació, es durà a terme un
seguiment de totes elles per tal de determinar quines han estat ocupades i quines no, i es
determinarà l’espècie de quiròpter que l’ha ocupada. Per altra banda, aquesta revisió també
servirà per veure si hi ha algun problema amb alguna d’elles, possible ocupació per alguna altra
espècie no objectiu, o que el lloc no sigui prou adient i necessiti d’una reubicació. D’aquest
seguiment se’n extraurà la informació que ens donarà una visió general de la distribució de les
possibles espècies presents als nuclis urbans del consorci. Aquesta informació es publicarà a
través del visor de cartografia per a la difusió del projecte i com a motiu de sensibilització.

SOCIETAT LA FRATERNITAT.
Com ja us em anat explicant en els últims fulls tenim un problema greu amb l’edifici de la Societat
La Fraternitat, no té cap llicència d’activitats per tant, totes les activitats que es fan són totalment
il·legals i això comporta que si passa algun tipus d’accident o desgracia les assegurances no es
faran càrrec de res.
El responsable inicial és la junta actual i finalment el mateix ajuntament, ara ja tenim l’informe
dels serveis jurídics de la diputació que ens diuen a tots el que hem de fer ( adjuntem còpia de
l’informe )
Ja hem demanat per tercera vegada a la junta actual que compleixi amb les seves obligacions i
adeqüi el local per tal d’obtenir la llicència. (adjuntem l’última carta enviada)
Per poder fer totes les activitats i donar el servei de Cafè – Bar legalment, tal com diu el president
actual de la junta, tot ha d’ajustar-se a la legalitat i a la llei , per tant esperem que sigui així com
més aviat millor, sobretot PER EL BÉ DE L’ENTITAT CENTENARIA.

Societat "La Fraternitat"
c/ Carles Camps, 15
7732 – Sant Llorenç de la Muga

Distingits Srs.:
En relació al vostre escrit de 6 d’abril de 2018 us faig avinent que la sol·licitud de llicència d’activitats o la comunicació
prèvia a l’inici de les activitats és una obligació dels titulars de les mateixes, que han de dur a terme la sol·licitud o la
comunicació –segons correspongui- amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, amb independència de que siguin o no
expressament requerits per l’administració per fer-ho.
En tot cas, mitjançant la present us requerim per tercera vegada per tal que dugueu a terme la legalització de les activitats
que s’exerceixen al local de la Societat “la Fraternitat”, tant la del bar-cafè com de les altres que s’exerceixin a la resta del
local.
En resposta a la vostra sol·licitud, us fem avinent que d’acord amb l’article 52 de la Llei La Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats, cas de que l’activitat estigui sotmesa al règim de comunicació, el titular haurà de
comunicar l’inici de la mateixa a l’administració, acompanyada de la documentació següent:
a) La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental;
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el director o la directora de l'execució del
projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica
presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.
En cas que fos necessari comprovar l’existència d’emissions a l’atmosfera o a l'aigua o la caracterització de determinats
residus, caldrà acompanyar també una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental.
Us informem també que en els projectes tècnics encarregats per l’Ajuntament a petició vostra, dels quals ja en teniu còpia,
hi figuren totes les mancances que calen solventar per adequar l’edifici per tal de per complir els requeriments tècnics
necessaris. L’Ajuntament es farà càrrec de pagar les despeses dels estudis i projectes, tot i haver arribat un acord amb
l’anterior president de la vostra associació per pagar-ho a parts proporcionals i que a l´última reunió mantinguda us
negareu a pagar la vostra part.
Per tot això, un demanem per que comenceu a treballar per poder tramitar la comunicació d’activitats preceptiva, atorgantvos un termini de dos mesos per que la presenteu amb la documentació requerida, per tal que el local de la Societat pugui
funcionar dintre de la legalitat i evitar que l’Ajuntament hagi d’intervenir exercint les funcions d’inspecció i sanció que la llei
l’atribueix.
Atentament,
Sant Llorenç de la Muga, a 16 d’abril de 2018.

INFORME
que s'emet a sol.licitud de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga en relació amb les obligacions que
correspondrien a la nua propietat d’un immoble en el procés de legalització d’una activitat recreativa desenvolupada
per l’entitat usufructuària.
A) ANTECEDENTS
L’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga és nu propietari de l’edifici situat al Carrer Església, 2, d’aquell municipi, el
qual es correspon amb la finca 307, del Registre de la Propietat de Figueres, inscrita al volum 624, llibre 9 de Sant
Llorenç de la Muga, foli 119, amb la següent descripció:

“URBANA.- Una casa y huerto continuo a la misma, situada en la calle Església, nº7, de la población de Sant Llorenç
de la Muga, compuesta de bajos y un piso, de superficie la casa unos cuarenta y seis metros cuadrados (...).
La nua propietat li correspon per donació efectuada per l’associació “Societat La Fraternitat”, que se’n reserva
l’usdefruit. Aquesta donació va ser acceptada pel ple municipal en sessió plenària de 14 de gener de 1999 i
formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada el 12 de març de 1999 davant el notari de Figueres Rogelio
Pacios Yáñez, amb el número 434 del seu protocol.
L’edifici es troba catalogat com a bé cultural d’interès local.
La planta baixa (383,57 m2 de superfície construïda) és usada per la usufructuària com a sala polivalent per a
realitzar diverses activitats recreatives (balls, festes amb espectacle, concerts, activitats per a gent gran, dinars
populars, etc,) i espectacles públics (espectacles cinematogràfics, teatrals, d’audició, musicals i infantils), amb un
aforament màxim autoritzat de 200 persones que, puntualment, durant la festa major o en diades especials, pot
arribar fins a les 500 persones. La superfície útil d’aquesta sala és de 306,09 m2, distribuïts en sala, bar, escenari,
cuina, vestidors, wc, i disposa també d’un pati i d’una terrassa de 60’80m2.
La planta soterrani (86 m2) és usada com a magatzem de cadires, traster i sala de màquines.
Finalment, la planta pis correspon a una zona fora d’ús públic, que disposa del seu propi accés des de la via pública.
El febrer de 2017 la usufructuària, “Societat La Fraternitat”, va presentar un estudi bàsic per a la legalització de la
sala polivalent ubicada en els baixos i el magatzem situat al semisoterrani de l’edifici. Aquest estudi descriu
detalladament les obres que serien necessàries i quantifica el seu import en 25.593,34€, dels quals 16.445,14€
correspondrien a obres imprescindibles.
L’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga sol·licita informe sobre l’abast dels seus deures, com a propietari de
l’immoble, en relació amb la realització de les obres que, segons aquest estudi bàsic, són necessàries per legalitzar
l’activitat.
B) NORMATIVA APLICABLE
Arts. 203, 225.1 i 233 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Arts. 31, 72, 74, 93 i 94 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
Article 561 Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets
reals.
C) CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- La finca objecte de la consulta és qualificada pel Pla d’ordenació urbanística municipal vigent com a
sistema d’equipaments comunitaris, clau E; categoria que l’article 51.1 de la normativa urbanística defineix com “les

superfícies o edificacions destinades a usos públics o col·lectius al servei directe dels ciutadans i que poden ésser de
titularitat pública o privada”.
L’immoble té la consideració de bé patrimonial, d’acord amb l’article 203 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juny,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. No es troba directament destinat a
l’ús públic, ni a l’exercici de cap servei públic de competència local ni a l’aprofitament pel comú dels veïns, atès que
es troba gravat per l’usdefruit anteriorment descrit, en favor de l’associació “Societat La Fraternitat”, constituït per
escriptura pública atorgada el 12 de març de 1999 davant el Notari de Figueres Rogelio Pacios Yáñez.
Atès que el títol de constitució no fa cap referència expressa a la durada de l’usdefruit, aquesta es presumeix per 30
anys, en aplicació de l’article 561-3 apartat 4 del Codi Civil Català.

Segona.- La consideració de l’immoble com a bé patrimonial d’acord amb l’article 203 del DL 2/2003, de 28
de juny, abans esmentat, comporta que es regeixi per la seva legislació específica i, subsidiàriament, per les
normes de Dret privat.
Pel què fa a les obligacions de conservació i manteniment d’aquest tipus de béns, l’article 225 de la mateixa
Llei estableix l’obligació del titular (en aquest cas, l’Ajuntament) de conservar i millorar els béns. Per la seva
banda, l’article 233 obliga les persones que tenen a llur càrrec la gestió dels béns dels ens locals (cas de
l’entitat usufructuària) a tenir cura de llur custòdia, conservació i aprofitament. Aquestes obligacions són
reiterades pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals,
respectivament en els articles 93 (la titularitat comporta l’obligació de conservar-los i millorar-los) i 94:

Els organismes autònoms i les societats civils, mercantils o cooperatives, que tenen adscrits béns de l’ens
local tenen l’obligació de conservar-los i de realitzar-hi les reparacions i les millores necessàries.
Tenen la mateixa obligació, els precaristes, arrendataris, concessionaris i usuaris dels béns. S’entén que,
llevat de pacte en contrari, les millores que s’efectuïn se cedeixen en benefici dels béns sense que es pugui
reclamar la participació ni indemnització per aquestes, ni en el moment d’efectuar-les ni en el de la seva
reversió a l’ens local.
En el cas concret de l’usdefruit, l’article 561-12 del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, efectua un
distribució d’obligacions idèntica a l’exposada:
Article 561-12

Despeses de l’usdefruit

Les càrregues privades existents en el moment de constituir l’usdefruit, les despeses de conservació,
manteniment, reparació ordinària i subministrament dels béns usufructuats, els tributs i les taxes de
meritació anual són a càrrec dels usufructuaris.
(...)
Les despeses de reparacions extraordinàries que no deriven de cap incompliment dels usufructuaris són a
càrrec dels nus propietaris. Igualment ho són les contribucions especials que impliquen una millora
permanent dels béns usufructuats. En tots aquests casos, els nus propietaris poden exigir als usufructuaris
l’interès de les quantitats invertides.
El concepte “reparacions ordinàries” no està definit en el Codi Civil Català, però sí en l’article 500, paràgraf
segon, del Código Civil comú, segons el qual es consideren obres ordinàries las que exijan los deterioros o

desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación.

Les obres extraordinàries, per contra, no són descrites ni en el Codi Civil Català ni en el Código Civil comú,
per la qual cosa s’han de determinar per exclusió. Altres codis civils de la nostra àrea d’influència, per contra,
sí que les enumeren. És el cas de l’article 606 del Codi Civil francès o del 1005 del Codi Civil italià. D’acord
amb aquests preceptes són reparacions extraordinàries les de les parets mestres i voltes; substitució de
bigues i cobertes; renovació total o parcial de sostres; dics, aqüeductes, murs de ciment i tanques;
restabliment de cobertes senceres i ampits.
Tercera.- L’estudi bàsic presentat a l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, redactat per l’enginyer
industrial Jordi Colomé Dalmau el febrer de 2017, segons els apartats 1.1 “Objecte de l’estudi” i 1.6 “Activitat
a desenvolupar”, no té per objecte la realització de cap de les obres extraordinàries de conservació de
l’immoble anteriorment esmentades sinó l’adequació del seu interior per a la legalització de l’activitat de bar
amb cuina, servei de taula, espectacles públics i activitats recreatives que l’entitat usufructuària ja està
desenvolupant sense disposar de la preceptiva llicència municipal.
D’acord amb aquest estudi, les obres a executar consistirien en l’adequació de l’interior del local a la
normativa sobre espectacles públics i activitats recreatives, quant a mesures de reducció de la contaminació
acústica i de les emissions a l’atmosfera, protecció lumínica del medi nocturn, gestió de les aigües residuals i
dels residus, condicions d’accessibilitat, cambres higièniques, seguretat alimentària, prevenció i seguretat en
cas d’incendi, condicions d’higiene i salubritat. Tot això amb un pressupost que s’estima en 18.507,44€ per a
les obres de protecció contra incendis, 1.6.15€ per adequar el local als requisits fixats pel Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives i 5.470,90€ per complir el Codi d’accessibilitat (D135/1995) CTE.
Quarta.- El 29 de desembre de 2017, per part de l’empresa de lampisteria Miquel Arché, es formulen
sengles pressupostos (números 27 i 28) per a l’adequació de la instal·lació elèctrica de la sala polivalent,
zona d’escenari i barra, amb un import de 5.212, 62€, i zona de bar, per import de 3.861,53€.

Cinquena.- Les mesures descrites en l’estudi bàsic i els pressupostos esmentats als apartats tercer i quart no
tenen per objecte la reparació ni la conservació de l’immoble, sinó l’adequació a la normativa sectorial de
l’activitat que la societat “La Fraternitat” està desenvolupant en el seu interior i de la que n’és únic titular, com a
organitzadora, segons l’article 3.1.g) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
D) CONCLUSIONS
Per tot l’anteriorment exposat l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, com a nu propietari de
l’immoble situat al Carrer Església 2, objecte d’aquest informe, no es troba obligat a sufragar ni tan
sols parcialment cap de les obres descrites en l’estudi bàsic ni en els pressupostos aportats.
Aquests no tenen per finalitat el manteniment de l’edifici sinó únicament la legalització de
l’activitat que “La Fraternitat” està duent a terme sense llicència.
Sí que correspondria a l’Ajuntament l’execució d’obres extraordinàries, d’acord amb la definició
estudiada a l’apartat segon de la fonamentació jurídica d’aquest informe. No obstant això, cap de
les actuacions previstes en l’estudi bàsic i en els pressupostos facilitats per l’Ajuntament no
contemplen aquest tipus d’actuacions.
Contràriament, és competència irrenunciable de l’Ajuntament el portar a terme totes les accions que
siguin oportunes per exigir l’adequació a la legislació de totes les activitats que es desenvolupin en
el terme municipal, entre elles la desenvolupada per “La Fraternitat” en aquest edifici.
De la qual cosa s’informa als efectes oportuns.
Girona, 26 de gener de 2018
Marta Puig Vilardell
Servei Jurídic Diputació de Girona

GRUP MUNICIPAL D'ERC
Benvolguts veïns i veïnes. Ja anem camí dels tres anys treballant per al nostre poble. Fent feina
de formigueta, la feina que ens vau encarregar de fer. Aquest any ja hem estat convocats a 3
Plens.
El primer Ple, l’1 de març, va ser un Ple Extraordinari. Se’ns va presentar, un cop més,
l’aprovació d’un projecte i la seva adjudicació el mateix dia. Normalment, quan un projecte
s’aprova ha d’estar 30 dies en exposició pública per si hi ha al·legacions que el puguin modificar.
I després adjudicar-lo. Doncs aquí ho fem diferent. Tot de cop. De pressa.
Ja ens havia passat el mateix al Ple de novembre. En el cas del subministrament i construcció
d'una passera metàl·lica peatonal a la carretera GI-511, entre Sant Llorenç de la Muga i Albanyà,
per un import de 42.300,00 €, IVA a part. Aleshores ja vam dir que no trobàvem correcte que
l’empresa contractista hagués començat els treballs abans de la seva adjudicació. Curiós, no?
Llavors la pressa era perquè si no es perdria la subvenció.
Doncs l’Equip de Govern ho ha tornat a fer. Ple Extraordinari per tal d’aprovar el projecte i
adjudicar-lo el mateix dia. Treballs per a la millora i condicionament del camí de la Cadamont,
inclosa la passera que ha de travessar la Muga a l’alçada de can Tarrats.
Pressupost: 41.304,31 €, IVA a part. El motiu de les presses: el 9 de març va entrar en vigor
la NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
La NOVA LLEI DE CONTRACTES canvia la forma com l’Administració ha de contractar.
A partir del 9 de març els contractes menors (els que s’otorguen sense concurs) passen a
tenir un topall màxim de 40.000€ en obres i 15.000€ en serveis. No podran adjudicar-se
contractes sense publicitat. Cap contractista podrà superar els 40.000€ de facturació anual.
I a més, les obres complexes s’hauran de dividir en lots sense poder subcontractar. Hi ha molts
altres aspectes d’aquesta llei que estan pensants a favor de la transparència i de la no
concentració de contractes per part de poques empreses.
En aquest Ple també se’ns desestimava unes al·legacions que vam presentar a la passera
peatonal que va de Sant Antoni al Camping la Fradera. Demanàvem que el projecte inclogués
la seva il·luminació per tal de millorar-ne la seguretat. Se’ns reconeixia que seria recomanable,
però com que no hi estaven obligats per ara no ho farien.
El segon Ple, del 5 d’abril, va ser un Ple Ordinari. (el podeu veure aquí:
https://vimeo.com/263671411) Entre els diversos temes tractats hi va haver l’aprovació del 9
i 11 d’agost com a dies festius al poble l’any vinent i l’aprovació provisional de Pla Especial
Urbanístic de Masies i Cases Rurals en Sòl no Urbanitzable del municipi de Sant Llorenç de la
Muga.
Es van donar compte de vuit decrets d’alcaldia dels quals cal destacar el Decret d’Alcaldia
número 3 que recull l’adjudicació a M.A.T. per a la instal·lació de la il·luminació dels vestidors
del camp de futbol per 1780€ + IVA i l’aprovació de les següents despeses en els decrets 1, 2 i
4:

(1)

Despeses del concert de Nadal a l’església

800€

(1)

Reportatge i publicitat en una revista comarcal

302€

(1)

Flors

(1)

Estella i el seu transport

68€
160€

(2) Diputació - Salut

96€

(2) Rètols

150€

(2) Projecte d’enginyeria (factura del setembre)
(1)

Estella i el seu transport

1320€
314€

(4) Liquidació de Taxes al Departament de Salut
(4) 4 Factures mensuals de l’assessor jurídic de l’Equip de Govern

57€
1161€

(4) Quotes Associacions de Municipis

229€

(4) Estella i el seu transport

241€

(4) Feines d’excavadora (contenidors del parking, rampa vestidors, accessos a la
passera peatonal, apilar branques al cementiri)

2541€

(4) Quota anual del manteniment de la caldera d’estella

459€

(4) Factura mensual de l’arquitecte municipal

363€

TOTAL pagat per decret d’alcaldia

8261€

Però el que ens va dur més treball va ser el punt número 5: Aprovació de les bases i la
convocatòria de les proves selectives per cobrir la plaça vacant d’oficial primera, com a
personal laboral de l'Ajuntament.
L’Equip de Govern ja ens havia comentat en altres Plens anteriors que volia buscar un ajudant per al
nostre agutzil, que té categoria de peó - agutzil. A començament d’any s’havia publicat al BOP
l’oferta pública de treball per tal d’incorporar un peó a la plantilla. I hi estem totalment d’acord.
Cada vegada hi ha més feines a fer al poble, La sorpresa va ser veure que ens presentaven unes
bases per al procés de selecció d’un OFICIAL DE PRIMERA. Com podia ser? No havíem quedat
que buscàvem un ajudant per a l’agutzil?
Les bases presentades, el·laborades per l’assessor jurídic de l’Equip de Govern, presentaven
incongruències i contradiccions i això va fer que es retiressin per tal de refer-les i presentar-les en
un proper Ple Extraordinari.
Vam demanar que a les noves bases quedés ben clar que es pretenia contractar un peó per ajudar a
l’agutzil. Que es definís clarament el tribunal tal com havíem llegit en altres concursos d’altres pobles.
Que es corregís el tipus de contracte perquè no existeix el contracte laboral indefinit no fixe. O és fixe
o és temporal. Que es valorés millor en els mèrits si els candidats tenien formació específica com
ara graus professionals de paleta, lampista, jardiner o treballs de bosc tal com feien altres pobles.

En aquest Ple vam presentar diverses propostes i preguntes. Entre elles la petició de la instal·lació
al consultori d’un termostat programable per dies i hores i que permeti engegar la calefacció abans
de les hores de visita i que permeti trobar-lo calent quan arriben els primers pacients. També ho vam
demanar per a la Sala Polivalent. I se’ns va dir que s’estudiaria.
També vam demanar la reparació del paviment del portal de baix i de la tanca del final del camí de
Can Serradell. L’Equip de Govern va contestar que en el primer cas la reparació l’havia de fer el
particular que l’havia malmès fent les obres de la casa que no està acabada. En el segon cas, se’ns
va dir que no es reparava perquè aviat començarien les obres que en modificarien el traçat.
Com al Ple del mes de juny de l’any passat, també vam insistir en què s’havia de fer tot el possible
per tal que aquest any es fes Casal d’Estiu. Trobem que és molt important que la mainada que ja es
passa tot el curs escolar a Llers pugui gaudir d’unes activitats programades al seu poble. I l’Equip de
Govern ens va contestar que hi estava treballant colze a colze amb les famílies interessades. Ens va
semblar un gran canvi. A dia d’avui ja sabem que el Casal es fa i desitgem que surti molt bé i es
repeteixi molts anys.
També ens vam interessar per saber si s’estava al cas de la subvenció europea de 15.000€ per
poble per tal d’instal·lar WIFI en espais públics, parcs, places o instal·lacions municipals. Vam
preguntar si ja havíem fet la inscripció i se’ns va contestar que encara s’ho estaven estudiant.
Vam preguntar per les ordenances fiscals que han de determinar com es paguen els treballs per
crear la franja perimetral contra incendis forestals que s’ha de fer envoltant tot el poble. Aquesta
franja té un pressupost de 25.441,72€. I s’ha de fer seguint un projecte que el Ple va aprovar el mes
de setembre. Altres pobles com Espolla, Capmany o Port de la Selva, amb gran risc d’incendi, ja les
tenen aprovades. Se’ns va dir que ens ho contestarien en un proper Ple.
No entenem com en un tema tan sensible com aquest passen els mesos i no es fa res. Soterrar els
contenidors del parking va costar l’any passat uns 26.000€ i soterrar els del carrer del barri costarà,
segons el pressupost d’aquest any, uns 32.000€. La construcció de la teulada pels nínxols del
cementiri prevista per aquest any també està pressupostada en uns 29.000€.
Volem aprofitar per demanar que es convoquin reunions informatives amb els veïns per explicar les
obligacions en autoprotecció en cas de cases aïllades. Ja ho vam fer l’any passat i hi insistim.
Per acabar vam presentar una MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL
RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA
DE L’ESTAT ESPANYOL que va ser aprovada per unanimitat.
El tercer Ple, el 19 d’abril, va tornar a ser un Ple Extraordinari. (el podeu veure aquí:
https://vimeo.com/265763675) Amb un sol punt: Aprovació de les bases i la convocatòria de les
proves selectives per a la contractació d’un peó, com a personal laboral de l'Ajuntament.
Aquestes bases ja recullen, ara si, amb correccions d’última hora, que es busca algú per a fer feines
de peó amb un contracte que serà temporal i d’una durada màxima de tres anys. També recullen la
forma correcte de descriure el Tribunal tal com havíem dit que calia fer. Però no s’accepten totes les
nostres aportacions que busquen reconèixer els mèrits dels candidats que presentesin estudis
específics de les feines que hauran de fer. L’Equip de Govern no vol puntuar millor als candidats que
hagin fet estudis d’electricitat, de paleta, de jardiner… Com pot ser? La resposta de l’Alcalde fou

que es volia donar més pes a la part pràctica de les proves de selecció. I li vam dir que no hi estàvem
d’acord. Tot i així, l’Equip de Govern les va aprovar. Les podeu veure a la web de l’Ajuntament.

http://ca.santllorençdelamuga.cat/guia-del-poble/noticies/seleccio-de-personal/
Ara falta que es publiquin oficialment al BOP i que es facin les proves de selecció.
Volem aprofitar per comentar-vos algunes coses que s’han aprovat per Junta de Govern. A les
Juntes de Govern només hi poden assistir els tres regidors de l’Equip de Govern. I aquest any ja
n’han fet vuit. S’hi donen les llicències, es demanen les subvencions, s’aproven pagaments i
projectes, entre altres temes.
Aquí podeu llegir, quan les pengin, les actes senceres. Tot i que a dia d’avui no està actualitzat.
També hi podeu trobar les Actes dels Plens i els Decrets:
https://seu-e.cat/web/santllorencdelamuga/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/
accio-de-govern-i-partits-politics
Us en destaquem alguns temes:
Junta nº1 - 11 de gener
.- Adjudicació a C.B.R. per a la instal·lació de lluminàries LED a la zona de la resclosa i el camí del
cementiri. 5.667€ + IVA
.- Pagament de dues factures a EQUIPOS Y SERVICIOS EL NORDESTE S.L per un total de 28.562,90€
pel soterrament dels contenidors del parking municipal.
Junta nº2 - 25 de gener
.- Demanda de Subvenció per a l’adequació de la Torre de Guaita (10.108,9€) i per a la
impermeabilització de la coberta del Portal de Dalt (10.302,48€)
.- Pagament a J.X.M. d’una factura corresponent a l’actuació de reforma dels vestidors del camp de
fútbol per 10.771,06€. Material i feina per a la instal·lació d’aigua calenta.
Junta nº3 - 8 de febrer
.- Sol·licitud de subvencions a la Diputació de Girona. 33.351€ per a Cooperació Local. Per tal de
destinar-ho a la teulada dels nínxols del cementiri i al soterrament dels contenidors del carrer del Barri.
Junta nº4 - 22 de febrer
.- Pagament a J.X.M. d’una segona factura corresponent a l’actuació de reforma dels vestidors del camp
de fútbol per 10.603,23 €.
.-Pagament de la factura a l’arquitecte municipal per la redacció del projecte de construcció d’una
passera peatonal, per un import de 3.194,94 €.
Junta nº5 - 8 de març
.- S’encarrega la compra de samarretes tècniques pels participants de la Fox Trail.
.-S’acorda adquirir dues carpes desmuntables, donat que són útils per a qualsevol esdeveniment i pel
seu import no val la pena llogar-les en cada ocasió.
.- Pagament a J.X.M. d’una tercera factura corresponent a l’actuació de reforma dels vestidors del camp
de futbol per import de 11.338,51 €.

Junta nº6 - 22 de març
.- L'Alcalde exposa la necessitat de reparar la depuradora de La Resclosa. Abans d’iniciar
l’actuació,
s’acorda demanar un pressupost del cost de la intervenció.
.-S’acorda contractar treballs de fusteria a J.C.F. per arreglar porta de la Sala de Plens,
finestres dels
vestidors del camp de futbol i manteniment dels bancs del municipi.
.-S’aprova demanar a la Diputació de Girona una subvenció per a l’Organització de la Fox
Trail i una
altra, de 8000€, per a la millora de la pista poliesportiva.
.-S’adjudica el contracte menor d'obres per al soterrament dels contenidors de l’aparcament
del carrer
del Barri a EQUIPOS Y SERVICIOS EL NORDESTE S.L, per un import de 26.945,00 €, IVA a
part.
Junta nº7 - 12 d’abril
.-S’aprova concórrer a la convocatòria del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i
sol·licitar una subvenció per a compensar la retribució del Sr. Alcalde, amb una dedicació
parcial del
75 % de la jornada.
.-S’aprova concórrer a la convocatòria “WIFI per a Europa” de la Comissió Europea i
inscriure’s com a
municipi interessat en la convocatòria. (petició que vam fer al Ple del 5 d’abril)
.-Pagament a J.X.M d’una factura corresponent a l’actuació de reparacions a la muralla
medieval de
Sant Llorenç de la Muga per import de 18.007,83 €.
.-Pagament a C.B.R. d’una factura per import de 5.667,82 €, per l’actuació que li va ser
adjudicada
per a substituir llumeneres tradicionals per tecnologia LED.
Junta nº8 - 23 d’abril
.- S’aprova concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a la
organització d’esdeveniments de caràcter firal donat que l'Ajuntament du a terme cada any
l’organització de la Fira de la Mongeta.
.- S’aprova concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona dintre del
Programa “Del Pla a l’Acció”, convocatòria 2018, per a la redacció d’un informe de seguiment del
PAES (per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció de les emissions) i per a la
instal·lació d’un punt de recàrrega públic per a vehicles elèctrics.
Com veieu seguim treballant en la feina de control que ens pertoca. Però també escoltant les
vostres necessitats i fent propostes constructives. I ens agrada fer-ho. Perquè aquests dos regidors
estem per a servir la gent que vivim i que estimem Sant Llorenç de la Muga.
Sandra Quera i Caamaño i Joan Martínez i Roca.
Regidors del Grup Municipal d’ERC
Aquest escrit ha estat enviat a l’Ajuntament per a la seva publicació el dia 7 de maig de 2018. Així com l’Equip de Govern pot revisar i per tant
modificar els seus escrits o respondre’ns un cop ha rebut el nostre, aquests regidors no veuran el contingut complert del Full fins al dia de la seva
publicació.

SANT LLORENÇ T'ESTIMO!! ... SANT LLORENÇ, T'ESTIMO?
Soms uns privilegiats! Aquest poble encantador ple de raconets que enamoren; aquest
entorn paradisíac, un verdader plaer per la vista, que ens convida dia rere dia, o quasi
podríem dir que ens obliga, a passejar-hi, gaudint del soroll de les aigües de La Muga
que s’obren pas entre les pedres blanques i arrodonides. Aquest indret on els ocells
posen música amb els seus cants, tota aquesta meravella que tenim la sort de poder
viure cada dia, i tot de sobte…què és això?...no m’ho puc creure!!...però si està al mig
del camí!!...

…doncs sí!!...és un gran arbre, entre el riu i un caminet que l’acompanya, que
ha acabat els seus dies tristament trossejat i abandonat, víctima de la falta de
sensibilitat d’unes persones, indiferents al nostre medi natural, que ni tant sols han
sigut capaços d’apartar-ne les restes del passeig per dissimular-ho, obligant-nos a
veure el desastre cada cop que hi passem. No vull creure, però molt em temo que ai xí
és, que l’únic delicte d’aquest arbre ha sigut tenir un tronc amb el diàmetre adequat per
formar un pòdium que va servir per enlairar uns atletes guanyadors i, això sí, per
deixar a ras de terra als seus autors.
Només demanem respecte pel nostre patrimoni natural.
Res més que això!!
Tots en som responsables!!
Una abraçada a tots!!
Pere Brugués / Rosa Reglà.

RESPOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN A L’ESCRIT.
En referència a l’escrit de la Sra Rosa Relgà i el Sr. Pere Brugués Segundo, volem fer els
següents aclariments:
En primer lloc, l’arbre utilitzat per a construir el podi de la Fox Trail d’enguany prové d’una
propietat privada, el propietari de la qual, va donar permís per dur a terme aquesta acció com a
part de la gestió forestal de la seva finca.
En segon lloc, les restes vegetals es troben dins la seva propietat, la qual té l’accés tancat i
protegit, per tant, només podeu molestar-lo a ell. A més a més, aquestes restes seran retirades
en breu.

ENTITATS LOCALS
Societat la Fraternitat.

F.C. Sant Llorenç de la Muga

Deixem enrere l’hivern i preparem la propera Temporada
Si fem balanç de l’hivern que hem deixat enrere ens retrobem amb les Quines, la Carbonera i
la nostra Fira de la Mongeta i del Carbó
Les Quines han anat bé aquest any, hi ha hagut dies amb més gent i d’altres amb no tanta,
però el balanç és molt positiu
També és una forma d’obtenir ingresos per l’entitat i de retrobar-nos en aquestes dates de
Nadal.
Enguany hem pogut celebrar la 20ena edició de la Fira, i desde aquí voldríem aprofitar per
donar les gràcies a totes les persones que han fet posible d’alguna manera o altre a que la
nostra Fira hagi pogut arribar fins aquí
Dins el marc de la Fira estem molt contents d’haver pogut presentar el nostre conte “ El
Carboner de Sant Llorenç “ que ha tingut una molt bona acceptació.
Amb el conte sota el braç varem anar a Perpinyà a la Casa de Cultura de Perpinyà a
presentar-lo i reunir-nos amb l’Escola La Bressola per poder introduir aquest ofici que tant
ens identifica al seu projecte pedagògic del curs vinent

Recordar que podeu trobar el conte a Llibres Text ( www.llibrestext.com ) i la seva botiga del
Carrer Muralla, a la web de Amazon i a la Llibreria Catalana de Perpinyà (
www.llibreriacatalana.cat )
Tambè en dispòsit a la Biblioteca de Figueres i es pot agafar en forma de prèstec
Aquest darrer Sant Jordi vàrem tenir l’oportunitat d’estar presents a desenes de parades per
Catalunya amb el nostre conte
A la zona de la carbonera el mes de Febrer varem poder fer la ja tradicional Calçotada amb
més gent que mai
La Carbonera aquest any ha estat de 35.000 Kgs de llenya 100% d’alzina que ja estem
repartint als llocs habituals de venda
Recordar que si hi ha gent interessada en adquirir Carbó de Sant Llorenç que es posi en
contacta amb qualsevol membre de la Junta el més aviat posible, ja que cada any fem la pila
més gran però a mitjans d’estiu ja no ens queda carbó per vendre
Pel que fa a la part esportiva, aquesta temporada és realment per oblidar, hem tingut
diferents jugadors amb falta de compromís al club i això ha fet que els resultats hagin estat
dolents
A aquestes alçades ja tenim perfilada la plantilla per la propera Temporada per tal de donar-li
la volta a aquesta situación tant complicada que estem patint
Per acabar donar les gràcies a tots aquells que posen un granet de sorra més gran o més
petit perquè el Futbol sigui possible cada diumenge a Sant Llorenç de la Muga
MOLTES GRÀCIES!

PUNTAIRES.
Les puntaires a l’hivern, aprofitem per estar a casa fent les nostres labors i per anar al
nostre local per intercanviar idees i posar en comú els nostres treballs.
Ara ve la temporada de les trobades i hem començat com cada any per Figueres allà
vàrem fer contactes per preparar la trobada del nostre poble, que es farà com sempre el
següent diumenge al de la festa major, que aquest any és el dia 19 d’agost.
Grup de puntaires.

Foto de Matilde Santos.

2a FOX TRAIL.

LA IL·LUSIÓ DE LA 3ª FOX TRAIL
Molt bones a tots/es els/les lectors/es d’aquesta nova edició de la revista de
casa! Feia temps que no ens adreçàvem a vosaltres per mitjà d’El Full, i és que
des de la última vegada que ho vàrem fer han passat moltes coses pel que fa a
l’entorn de la Fox Trail.
El passat 22 abril tornàvem a complir el somni de materialitzar una vegada més
la Fox Trail. Després de mesos de planteig, d’esforç, de sacrifici i de molta il·lusió
vàrem aconseguir reunir a més de dos-cents corredors a la plaça Carles Camps.
Tanmateix, les nostres previsions de participació per aquesta nova edició se
situaven en un llindar força més optimista –tenint com a referència que a la
darrera vam obtenir un rècord de participació de tres-cents seixanta vuit
corredors-. No obstant, més enllà de la participació que vam tenir ens hem de
quedar amb el que realment és important, el fet de poder reunir de nou a tot un
poble implicat en aquest esdeveniment. El voluntariat de tots ens ha ajudat un
cop més a poder dir ben alt i ben orgullosos que tenim un poble envejable amb
una gent immillorable!
Només ens falta donar-vos a tots i a totes les gràcies! Ens agradaria també donar
èmfasi a la tasca que ha desenvolupat l’Ajuntament de Sant Llorenç, sempre
recolzant els nostres passos i ajudant-nos en tot el que hem necessitat, és per
aquest motiu que des d’aquí també els hi agraïm de tot cor el que han fet! De
moment us avancem que ens donem un període de descans per d’aquí uns
mesos tornar amb més força i així poder treballar de nou per fer de la 4a edició
una cursa millor que les anteriors. Tot i això, encara que ens agafem aquest
descans ens seguireu veient corrent amunt i avall per aquestes muntanyes que
tanta vitalitat i tanta felicitat ens aporten!
Fins aviat, salut i cames!

CASAL D’ESTIU.
Estem molt contents de comunicar als nostres veïns
que després de dos anys sense casal i sota la petició
d’algunes mares del poble, aquest any tornarem a
fer casal d’estiu, l’horari serà ampli i adequat a les necessitats d’aquestes famílies, es
començarà a les 09:00h del matí i fins a les 15:00h. Els nens hauran de portar-se la
carmanyola; i el preu és de 180€/mes amb la possibilitat d’inscriure’s per setmanes senceres,
preu 50€ la setmana.
La duració del casal serà del 02 de Juliol fins al 31 d’Agost.
Us podeu inscriure a l’ajuntament personalment, per telèfon al 972569140 – 675143408 o bé
al correu electrònic de l’ajuntament, ajuntament@santllorencdelamuga.cat

Procés de selecció.
Oberta la convocatòria per a la selecció pel sistema de concurs-oposició lliure per ocupar una
plaça de peó de la brigada municipal de manteniment, en règim laboral temporal, plaça
vacant a la plantilla de personal laboral i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a l’any
2018.
Dates de presentació de sol·licituds, del 08.05.2018 al 28.05.2018.

Catàleg de masies.
Ja estem a la recta final del Pla de Masies, després de dos anys de feina. El juliol del 2017
es va aprovar inicialment, després de respondre totes les al·legacions, la gran majoria es
van resoldre en sentit positiu.
En l’últim ple de l’ajuntament es va aprovar definitivament i ara ja està a urbanisme per fer
l’últim tràmit.

SUBVENCIONS.
Pel finançament d'obres i serveis municipals, l'Ajuntament compte amb el suport econòmic i/o
material d'altres administracions com el Consell Comarcal, la Diputació de Girona o la Generalitat
de Catalunya.
A continuació es detallen l'estat de les subvencions sol·licitades per al finançament d'obres i
serveis

Projecte

Import
sol·licitat

Import
concedit

Fons de cooperació

Despeses culturals

5.886’00€

5.886’00€

Fons de cooperació

Soterrament de contenidors

33.351’00€

33.351’00€

Fons de cooperació

Noves tecnologies

651’93€

651’93€

Fons de cooperació

Sega de marges

1.600’00€

1.600’00€

Organització Firal

Fira de la Mongeta

1.000’00€

Convocatòria

Restauració patrimonial

Torre de guaita
Portal de dalt

10.108’09€
10.302’48€

Esdeveniments
esportius

Linea A2 – Fox Trail
Linea A3 – Millora equipament

1.676’77€
8.000’00€

Pla a l’acció

Linea 1 – Gestió energètica
Linea 2 – Punt de càrrega
vehicle elèctric.

696’08€
6.399’65€

Convocatòria

Projecte

I. Sol·licitat

Camins 2018/2020

Arranjament camí de la Cadamont

49.978’22€

10.000’00€
10.000’00€

I. Concedit
48.803’73€

DONATIUS PER LA MARATÓ.
El passat 12 de gener l'Ajuntament va transferir al compte corrent de La Marató de TV3 un total
de 397 €, dels quals 44‘04 € corresponien a l'import que es va recaptar durant el concert de Nadal
a càrrec de l'Ajuntament i la resta provenien de l'aportació que va fet l'Ajuntament en nom dels
veïns de Sant Llorenç de la Muga.

INFORMACIÓ
PAG. WEB MUNICIPAL.
Des del passat mes d’abril podeu trobar al web de l’ajuntament els resultats de les analítiques
d’aigua que fa, trimestralment, Dipsalut.
Es pot comprovar que la qualitat de l’aigua de Sant Llorenç de la Muga és apta pel consum.
Esperem que sigui una informació útil per els veïns.

CAIXA BANK
Informem que CaixaBank (entitat
col·laboradora de XALOC del cobrament
dels ingressos de dret públic), ha comunicat
que deixarà de prestar a les seves oficines
de la demarcació de Girona, el servei de
cobrament per finestreta de tributs
municipals, a partir del 01/01/2018. Per tant,
els Contribuents que s’adrecin a aquesta
entitat, només podran realitzar el pagament
Animals
de companyia
dels seus
deutes mitjançant
els caixers
automàtics. La resta d’entitats financeres
en major o menor període de temps
secundaran aquesta decisió.

ANIMALS DE COMPANYIA
Durant els mesos d'abril i maig es tramita la
renovació de la inscripció al cens municipal
d'animals de companyia registrats.
La renovació és automàtica, per tant
si hi ha alguna modificació de les dades pel
que fa als propietaris o als animals, convé
que es comuniqui al més aviat possible a
l'Ajuntament. També caldrà que es notifiquin
les baixes dels animals que hi hagi hagut en
el darrer any, així com, que sol·liciteu les altes
al registre dels nous animals de companyia
que tingueu.

AUTORITZACIÓ CREMA.
Us recordem que entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys
forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat,
sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar rostolls, marges i restes
d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Tampoc es pot fer foc per a
activitats relacionades amb l'apicultura.
Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar,
de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposin un risc d'incendi
forestal.

Ajuntament de Sant Llorenç informa....
Si us voleu rebre informació municipal a través del whattsApp
cal que envieu un whatts App al núm 675143408, amb la
paraula Alta seguit del nom i cognoms.

APARCAMENT RESERVAT.
Les targetes d’aparcament individual per a persones
amb discapacitat serveixen per aparcar gratuïtament
i sense limitació de temps a les reserves d’aparcament
públiques per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda.
Actualment existeixen tres tipus de targetes: per a persones
conductores amb discapacitat, per a vehicles autoritzats que
serveixen per acompanyar persones discapacitades que no
condueixen i per al transport col·lectiu.
En aquests moments a Sant Llorenç de la Muga hi ha
concedides 5 targetes, la majoria corresponen a acompanyants
de persones amb discapacitat que no condueixen.
Tot i que la immensa majoria en fan un ús correcte, s’ha
detectat que hi ha un reduït nombre d’usuaris que no.
S’ha detectat un cas en què a l’interior del vehicle, autoritzat amb la targeta de discapacitat, no hi
viatja cap persona amb mobilitat reduïda, sinó, que s’utilitza la targeta per a poder aparcar més
fàcilment ja que aparca a les places d’aparcament reservades per a vehicles amb aquesta distinció.
Cal remarcar que sí que existeixen persones que realment necessiten aquesta targeta, ja sigui per
a ells mateixos o per a familiars, que en fan un ús correcte. La targeta no s’associa a un vehicle
sinó a una persona. Cal respectar les places d’aparcament reservades per amb mobilitat reduïda,
és per això, que si es detecta una reiteració en el mal ús, s’avisarà per tal de sancionar
econòmicament o bé, si es determina oportú, la retirada temporal o definitiva de la identificació.

CALENDARI FISCAL 2018
Enguany XALOC ha fet arribar a tots els contribuents informació referent al calendari fiscal
per aquest exercici 2018. A continuació us detallem les dates previstes de pagament dels tributs
municipals que gestiona XALOC, i també dels tributs que es gestionen directament a l'Ajuntament.
TRIBUTS GESTIONATS PER XALOC:
TRIBUT
PERÍODE PAGAMENT VOLUNTARI
IVTM
Del 15 març al 15 maig
IBI rústica
De l'1 juny al 31 juliol
IBI urbana
De l'1 juny al 31 juliol
Escombraries i clavegueram De l'1 juny al 31 juliol
IAE
De l'1 setembre al 31 octubre

CÀRREC REBUTS DOMICILIATS
càrrec al banc el 15 d'abril
càrrec al banc l'1 de juliol
càrrec al banc l'1 de juliol
càrrec al banc l'1 de juliol
càrrec al banc l'1 d'octubre

TRIBUTS GESTIONATS PER L'AJUNTAMENT:
Renovació inscripció
Cens d'Animals de companyia De l'1 d'abril al 31 de maig
Taxa Cementiri
De l'1 d'agost al 31 de setembre

càrrec al banc el 20 de maig
càrrec al banc l'1 de setembre

CRIA D'AUS PER L' AUTOCONSUM
Són explotacions avícoles d'autoconsum aquelles instal·lacions on es crien aus amb destinació
exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 0,20 unitats de bestiar.
En cas d'avicultura de carn no es pot sobrepassar els 210 kg de pes viu a l'any, que correspon
a una capacitat d'entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals, i en cas d’avicultura de
posta, a una capacitat de 32 gallines ponedores.
El Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes,
estableix les condicions que han de complir aquestes instal·lacions.

A més, a més, amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat, cal requerir a aquestes
explotacions que disposin de mitjans o instal·lacions per poder confinar les aus, sobretot en
situacions d’especial risc sanitari.

EXCURSIONS I ROMERIES.

SARDANES.
El passat 1 d’Abril i coincidint amb
diumenge de Pasqua, vam tenir una
actuació de sardanes a la plaça Carles
Camps, amb la cobla La Principal de
Porqueres.

SANT SEBASTIÀ
El passat dia 21 de Gener vam fer la
tradicional romeria a Sant Sebastià, gaudint
de bons paisatges i bona companyia vam fer
un esmorzar popular.

BESALÚ
El passat 28 d’Abril, juntament amb els veïns de Terrades, vam fer una excursió per visitar el poble
medieval de Besalú, després ens vam passejar per els carrers de Rupit i vam parar a dinar al Santuari
del Far, la tarda la vam passar a Banyoles,

SANT JORDI
El passat 29 d’Abril, vam fer la tradicional
romeria a Sant Jordi, aquest any, agraïm
especialment a tots els que van pujar, tot i
la pluja.

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Joaquim Juanola Delos, en Quim de Can Simón, va néixer al Moli de la Cadamont de
Sant Llorenç de la Muga, el 13 d'Abril de 1929, és un dels veïns més participatius de la
vida social del nostre poble. De professió sempre ha treballat als camps del Molí i feines
de neteja de bosc.
Es va casar amb la Rosa Oliveres l'any 1961,filla també de Sant Llorenç, i van anar a viure a
casa de la Rosa, on actualment viu encara, ens explica, que a sota de casa
la Rosa tenien bestia i que ella se n’ocupava, del matrimoni van néixer els seus dos
fills, en Pep i la Maite. Ens parla orgullós dels seus tres néts, i de la petita Arlet.
- Quan va començar a ajudar el futbol? L'Emili Gil el va venir a buscar per fundar el futbol
a Sant Llorenç, durant més de 30 anys ha estat com a delegat del futbol i des de llavors
que s'ocupa de que les instal·lacions estiguin bé, que la gespa del camp estigui en condicions
i fins i tot, renta la roba dels jugadors.
Ell recorda que quan era jove, anava amb bicicleta a jugar a futbol al pla de l’angana, un
camp de terra, res a veure amb la gespa d'ara, diu mig somrient.
- I la Carbonera?, havia treballat mai de carboner? Ens explica que sempre havia ajudat
a anar a buscar llenya per fer la carbonera i, que tota la vida ha ajudat a fer pila, però
que mai ha cuit el carbó. Ara segueix ajudant durant la carbonera de Sant Llorenç, perquè
és una professió perduda, però que ell recorda perfectament.

-Ha format part d'alguna entitat més del poble? Durant 8 anys va ser tresorer de la junta

de la Societat, des dels 18 anys que n'és soci i ens explica que recorda com n'era abans
d'important la feina que es feia des de la societat pels seus socis. Ell recorda els manaments,
recorda que tots els socis estaven obligats a assistir a les juntes, si algú estava malalt, li
donaven les medicines, ens diu que ell, llavors, no en va necessitar mai, però que molta gent
en feia ús i sort n'hi havia.
-Quines aficions té? A part del futbol de Sant Llorenç , ens explica que li agrada molt jugar
a la botifarra, no falla cap dijous; i l'hort, bé els horts, perquè amb 88 anys que té,
en Quim encara treballa els dos horts.
Ens explica, entre llàgrimes, que ja fa 7 mesos que la Rosa no hi és, però que cada dia va
al cementiri a veure que tot està bé i que de tant en tant li porta un ram de flors,
que tant li agradava a la Rosa
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