Benvolguts veïns i veïnes,
Us fem arribar el primer butlletí trimestral amb les actuacions realitzades per l’Ajuntament. Exposar la informació de la feina que es fa a l’Ajuntament és una de les premisses que hem marcat perquè pugueu valorar els canvis i millores fetes al poble. No només trobareu informació
del període entre el gener i el març, sinó també dels principals acords
des del mes de juny de 2015. Ens disculpem per no haver-lo editat
abans.
Per qualsevol dubte sobre les dades aquí publicades us convidem a venir
a l’Ajuntament i comentar-les. Us recordem que podeu demanar hora
per parlar amb els càrrecs electes.
Ajuntament
-La retribució mensual de l’alcalde i el tinent d’alcalde és de 250€ cadascun amb una dedicació de 20 hores setmanals de mitjana. Cada dia l’alcalde hi dedica entre dues i tres hores i els dijous una mitjana de 10 hores. L’import d’aquestes retribucions prové d’una subvenció de la Generalitat que només es pot dedicar a això.
-A través del Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
durant els mesos de gener a juny l’Ajuntament compta amb un treballador més, que abans estava a l’atur. Realitza tasques de neteja viària i
d’embornals, així com de suport als altres agutzils. Cost: No té cap cost
per a l’Ajuntament perquè va a càrrec del SOC.

Mobilitat i medi ambient
-Obres de condicionament de l’aparcament del carrer de la reina Sibil·la.
Els treballs han anat a càrrec dels agutzils i Materials Miquel. Cost:
3298,37€
-S’ha millorat la senyalització viària a l’entorn de l’Escola Teresa de Pallejà per a la seguretat dels vianants, especialment els més menuts, i ha
tingut un cost de 1.887,64€. Així com la senyalització del carrer Canigó
per millorar-ne l’aparcament, amb un cost de 727,10€
-Senyals viaris per redistribuir les direccions al centre del poble. Cost:
271,52€
-Durant aquests mesos la deixalleria ha estat utilitzada per 34 persones.
Si truqueu a l’Ajuntament us proporcionaran el codi vàlid i haureu de dir
què hi voleu dipositar. Us recordem que si separem les deixalles es podran reciclar, el cost de les escombraries serà menor i els diners es podran destinar a millorar el poble.
- Des de principis d’any s’ha netejat el rec de Fonolledes des de la carretera de Vila-sacra fins a la Pera amb un cost de 237,6€, també s’ha netejat
un tram del rec del molí amb un cost de 422,4€ .
També s’ha refet i netejat la cuneta del camí de Sant Cels per evitar l’acumulació d’aigua al camí. Ha tingut un cost de 1.342€.
Urbanisme
-Projecte i obres de rehabilitació de la façana est de la casa anomenada
de la reina Sibil·la. Cost: 16.335,13€, dels quals el poble només en pagarà
1.335,13€ gràcies a la subvenció anual de la Diputació de Girona destinada a monuments de 15.000€.

-Reparació de la caldera del camp municipal d’esports a càrrec de l’empresa FIC. Cost: 285,56€
Ensenyament
-Degut a un cop de vent s’ha hagut de canviar el sostre de plaques d’una
aula del primer pis de l’escola Teresa de Pallejà per un sostre de Pladur a
càrrec de l’empresa Prealsec. Cost:931,70€
-Per continuar amb la millora de l’escola s’han substituït dues finestres
al primer pis, a càrrec de Fusteria Gerard Sala. Cost: 2.054,40€
Tributs i ordenances
-El 25 de febrer es va aprovar el calendari del contribuent. Com ja sabeu
per les cartes enviades per XALOC, de l’1 de març al 30 d’abril es cobrarà
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i de l’1 de maig al 30 de juny
els Impostos de sobre els béns immobles de naturalesa urbana i rústega.
-Aquest any s’han apujat les taxes de la recollida d’escombraries perquè,
com estableix la llei, els serveis bàsics no poden ser deficitaris. La taxa
per cada habitatge serà de 110€. És per aquesta raó que el millor que
podem fer entre tots és reciclar i separar les diverses fraccions, paper,
envasos i vidre.
-Recordeu que hi ha 21 famílies que ja gaudeixen del descompte de 20€
anuals en el rebut de la recollida d’escombraries pel fet de tenir instal·lat
un compostador casolà.
-També s’han actualitzat les tarifes de la piscina municipal per aquest
estiu per tal de dinamitzar-la amb uns abonaments familiars més assequibles i entrades individuals de tarda, entre d’altres canvis que podeu
veure a continuació (els canvis en gris a la taula):
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Empadronats Vinculats (I) Vinculats (II) No empadronats

Entrada diària per persona en grups d’un mínim de 10 (casals, esplais, i escoles) 2€
S'entén per familiar el vincle pares/fills
Vinculats (I) municipi: Amb segona residència. Caldrà acreditació lliurada per
l'Ajuntament.
Vinculats (l) Socis del C.E Fortià i de l'Ampa Teresa de Pallejà i Ajuntaments
amb Conveni Signat. Caldrà acreditació lliurada per l'Ajuntament.
Vinculats (II) residents en pobles contigus sense piscina pública.

Des de primers d’any l’Ajuntament va traspassar la gestió de tributs i
altres ingressos, la gestió cadastral, la prestació de serveis de gestió
tributària, entre d’altres, a Xaloc amb l’objecte d’aconseguir una recaptació més eficient. També s’ha iniciat la recaptació en executiva dels impagaments dels darrers quatre anys, amb un import provisional de
102.186,35€. Us recordem que trobareu l’oficina més propera de Xaloc a
Figueres la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el carrer Nou,
48.
Cultura
-Presentació de la revista Alberes. Cost: Gratuït. Us recordem que a
l’Ajuntament us deixaran en préstec les revistes publicades fins ara sense cap cost.
-Assaig de la colla castellera Vailets de l’Empordà al Centre Agrícola i
Social. Cost: Gratuït.
Festes
-Els Reis van tenir un cost de 450,45€ per cobrir el suport logístic a la
Comissió de Reis.
-Com a novetat, per la Festa Major la programació dels grups de la festa
es va escollir conjuntament amb les associacions del poble i tots els regidors el dia 24 de setembre de 2015.
Les activitats de la Festa Major d’Hivern van tenir un cost de 7287,52€.
-Presentació del llibre de Josep Rahola: gratuït
-Playback: gratuït
-Potència extra d’electricitat per als músics: 153,19€
-Trofeus del campionat de truc d’Esports Sant Jordi: 71,39€
-Grup d’animació infantil Salsa Jove: 423,50€

-Sopar del grup musical Calidae, vermut i xocolatada: 389,94€
-Equip de so de Salleras Telecomunicació: 302,50€
-DJ Radio Cassette Night: 212€
-Master class de zumba a càrrec de la Katy: gratuït
-Sardanes, concert i ball a càrrec de l’Orquestra Costa Brava:
5.480€
-Dinar dels músics i tècnics de la Orquestra Costa Brava al restaurant la Reina Sibil·la: 255€
Els ingressos de la barra van ser íntegres per a l’AMPA de l’Escola. Agraïm el suport de l’AMPA, Joves de Fortià i dels altres col·laboradors.
-Les activitats del Carnaval van tenir un cost de 1400,38€
1400,38 €:
-Impressió dels cartells: 121€
-L’animació infantil a càrrec de Biocòmic: 355€
-Grup Removida: 1.210€
-Menjar de la xocolatada de Gros Mercat: 131,06€
-Begudes del distribuïdor Punset: 765,92€
Un total de 2.582,98€, que amb els 1.182,60€ ingressats a la barra queden en 1.400,38€ de despesa. Agraïm l’ajuda de l’associació Joves de
Fortià i dels altres col·laboradors.
-Suport en l’organització de la calçotada popular al Club Esportiu Fortià
del 23 de febrer. Cost: la impressió i edició dels cartells, 78,65€.
-El Ple va aprovar els dies de les festes locals d’aquest any 2016, que seran el 25 de maig i el 29 de juny.
Casal d’Estiu:
El casal aquest any s’ha organitzat amb l’Ajuntament de Vila-sacra i el
preu s’ha vist reduït fins als 130€.

Informació complementària:
A continuació us detallem un resum de les principals actuacions de juny
a desembre, que ja s’han difós pels canals de comunicació de l’Ajunl’Ajuntament:
-El 29 d’octubre el Ple va aprovar l’adhesió a l’Associació de Municipis
per la Independència en base als resultats de les eleccions del 27 de setembre on el resultat majoritari a Fortià va ser a favor dels partits independentistes.
-Recordar que el pressupost aprovat per a l’any 2016, que puja a
610.090,09€, està a disposició de la gent que vulgui consultar-lo.
-Es va aprovar l’ordenança d’animals per la qual es regula que els gossos
han d’anar lligats dins del nucli i s’han de recollir les defecacions. Un fet
que ha de contribuir a una millora de la convivència veïnal.
-El 5 de novembre es va celebrar una reunió informativa oberta a tots els
veïns per explicar la regularització cadastral que realitza el Cadastre. Els
resultats d’aquesta actuació s’aplicaran a partir de l’any 2017.
-En el marc de la potenciació de les activitats culturals al poble es va
projectar una pel·lícula muda amb música en directe, dues representacions teatrals i la visita a la Granja Escola de Fortianell en el marc de les
Jornades Europees de Patrimoni.
Revista La Sibil·la:
Sibil·la
Per a la revista de la festa d’estiu podeu aportar els vostres articles, reflexions, receptes i fotografies per a la portada a l’adreça ajuntament@fortia.cat. I si algú vol aportar el seu granet de sorra a la revista i
necessita un cop de mà a l’hora de redactar pot enviar un correu a
c.gorbs@gmail.com i l’ajudaran.

Recordatori del ‘ús de la deixalleria:
L’horari de l’obertura per part del personal de l’Ajuntament és els dimecres de 12 a 13h.
Si voleu deixar-hi residus fora d’aquest horari ho podran fer d’acord amb
les instruccions següents:
1.

Truqueu a l’Ajuntament al telèfon 972 53 40 69, en horari laboral.
Us identifiqueu i dieu el tipus, volum i pes aproximat dels residus
que volen portar-hi.

2.

El personal de l’Ajuntament us donarà un codi per obrir els cadenats (que es canvia periòdicament).

3.

Obrin el cadenat del portal de fora introduint el codi numèric que
us han comunicat.

4.

Obrin el cadenat del portal corredís de les instal·lacions amb el
mateix codi.

5.

Descarreguin les coses al seu lloc.

6.

Al sortir tanquin els portals amb els respectius cadenats numèrics
i desordenin els números.

Recordeu que a l’Ajuntament també hi ha un punt de recollida de bombetes, fluorescents, piles, petits aparells electrònics, etc.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

