
 N O T Í C I E S  
D E  L ' A J U N T A M E N T  D E  P O N T Ó S  

La convocatòria per presentar projectes de dinamització social i cultural està oberta fins el 15 de maig.
Existeixen 2 modalitats:
a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització del poble.

b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes del poble.

La quantia màxima de la subvenció es determinarà en funció del cost subvencionable de les actuacions
i serà d'un màxim de 1.600 €.

En el darrer ple de març es varen aprovar les bases per ajuts excepcionals a les empreses de

restauració i lleure del poble que han vist afectats els seus ingressos per la Covid-19. 

Les sol·licituds es poden presentar fins el 16 de juny.

Estimats veïns i veïnes, aquest és el tercer butlletí que edita l’Ajuntament, una publicació per

compartir les notícies del consistori i mantenir-vos informats de l'actualitat del poble. 

P R I M A V E R A  2 0 2 1

DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL

AJUTS EXTRAORDINARIS PER PERDUES PER LA COVID

MEDI AMBIENT

NOVES SUBVENCIONS

L'horari d'obertura d'aquest punt de recollida serà el primer dimecres de mes de 10h-12h hores i el tercer divendres de

mes de 17h a 19h.  El primer dia de recollida serà el divendres 21 de maig de 17h a 19h. 

Aviat tindrem un punt de recollida de residus especials a dins del magatzem municipal. Hi haurà 8 contenidors per:

olis vegetals, olis minerals, envasos buits contaminats, restes de pintures bateries, àcids, aerosols, dissolvents, etc. 

L'empresa Payma Cotas Engineering S.A. ha començat a redactar el projecte per la construcció de la depuradora

municipal. Han fet dues visistes al poble i estan dibuixant el traçat del col·lector i projectant la instal·lació de la

depuradora al camí de La Pobla. L'ajuntament està estudiant si, aprofitant l'obra, es pot crear un passeig al costat de la

riera paral·lel al col·lector de la depuradora.

Trobrareu tota la informació a la web municipal: www.pontos.cat 

El container dels trastos vells al costat del magatzem s'obre cada 1er i 3er dimecres del mes.

Pròximament l’ajuntament de Pontós durà a terme els treballs de neteja de les franges de protecció contra incendis

forestals. L’actuació serà la mínima indispensable per al manteniment de la franja per tal d'evitar la continuïtat

horitzontal I vertical entre els arbres i els arbustos. Si el terreny compleix amb aquestes condicions, no es farà cap

actuació.



L’ús de la mascareta és obligatori.
Els pacients només poden venir acompanyats en
casos imprescindibles.
Ajusteu-vos a l’hora de la visita.

Des del mes de març, el dispensari mèdic torna a
estar en funcionament amb el següent horari:

METGESSA: dimarts de 10:30h -13:00h

INFERMERIA: dimecres de 8h – 11:00h

 

Cal trucar per demanar cita prèvia al CAP BÀSCARA
tel. 972 56 06 28. 

Recordeu:

Donat que hi ha hagut errors amb l'enviament de les factures anteriors, us convidem a comprovar l'estat
de pagament dels rebuts emesos amb l'ajuntament.  
Us recordem que, si voleu domiciliar el pagament dels vostres rebuts per facilitar-ne la gestió, contacteu
amb nosaltres.

A partir d'aquest any, després de molts esforços per posar en ordre la gestió dels tributs, actualitzar
ordenances i depurar bases de dades, l'Ajuntament ha delegat quasi totes les recaptacions tributàries, inclosa
la gestió d'impagats, a XALOC. L'Ajuntament ha recuperat la facturació de l'aigua per agilitzar la gestió.

L'any vinent començarem (obligats per normativa europea) a fer recollida porta a porta, fet que encarirà el cost
del servei d'escombraries. Però si fem compostatge podrem reduir la pujada de preus i, el més important,
estarem evitant generar lixiviats, altament contaminants, a la deixalleria i fent compost per les plantes del poble.

Per incentivar el compostatge, aquest 2021 aplicarem un descompte del 20% a la taxa d'escombraries a les 40
cases que fan compostatge casolà o utilitzen els compostadors públics.

L'arxiu torna a l'AjuntamentReobre el consultori municipal

DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DE TRIBUTS A XALOC

DESCOMPTE A LA TAXA D'ESCOMBRARIES

Finalitza l'ordenació i digitalització de l'arxiu
municipal i i es trasllada de nou a l'Ajuntament.
S'han destruït 426 kg de paper i hi han col·laborat
tres voluntaris a qui agraïm molt el seu esforç.

A través de l'eina ARXIUS EN LÍNIA de la Generalitat de
Catalunya, podreu consultar el contingut del fons. 

Instal·lació d'un nou banc al 
 cementiri

MILLORANT EL POBLE

Restauració dels cartells
de benvinguda

Poda de pins a l'entorn de
la Torre de l'Àngel



El proper 15 de maig s’inaugurarà la nova Plaça Dra. Maria Bou.

Al parc infantil i de salut s'instal·larà una placa reconeixent la gran tasca de la Dra. Maria Bou que s'ha jubilat
després d'haver atès a la gent del poble durant més que vint-i-cinc anys. Celebrarem la nova plaça fent
homenatge a la doctora i plantant uns arbres al costat del parc infantil.

El parc i tot l'espai darrera de la parada de l'autobús (ara de sauló) canviarà d'aspecte aquest any. Hem decidit
que ja no s'apliqui herbicida perquè volem reduir l'ús de glifosat, un producte nociu. Començarà a créixer
l'herba i se segarà periòdicament. Anirem veient l'evolució i, si s'escau, l'any que ve farem un replantejament
d'aquest espai amb gespa nova.

Gestió emocional / Mindfulness
Alimentació saludable
Ioga: "Wake up" per joves

Aquesta primavera s'organitzaran moltes activitats,
totalment gratuïtes gràcies a l'ajut de Dipsalut i el
programes de Promoció de la Salut i del Pacte d'estat
contra les Violències de Gènere.

Els dilluns 10, 17 i 24 de maig  es farà un taller de
tennis taula a la pista a les 17h i els divendres 7, 14, 21
i 28 de maig un taller de defensa personal al local
d'esbarjo.

Durant els mesos de juny i juliol es realitzaran els tallers
de

15 maig Inauguració Plaça Dra. Maria Bou.

4 de juny Obertura de la Guingeta amb piscolabis. 

6 de juny Concert de Primavera a l'esglèsia de Sant Martí.

4 de juliol Espectacle de carrer "Jirafes".

24 i 25 de juliol Festa d'estiu. ! Aquest dijous 6 de maig es reuneix la Comissió de

Festes a les 19h al Local Social , tothom hi està convidat!!

Inauguració Plaça de la Dra. Maria Bou 

ACTIVITATS

Tallers per totes les edats

Properes activitats. Anoteu-vos-les a l'agenda!

Estem molt contents perquè, tot i les restriccions per la COVID, hem pogut programar 
algunes activitats cultural i totes han tingut gran afluència de públic.

Espectacle de teatre "Papirus" a càrrec 
 de la cia.  Xirriquiteula

Espectacle de circ "Udul" a càrrec de la cia.
Los Galindos

Concert a càrrec del quartet         
"La Chatta"



Ja fa un any que vàrem posar en funcionament el canal de whatsapp, on s'envien les informacions
rellevants de l'Ajuntament: programació d'espectacles, tallers, xerrades, horaris dels serveis,
informació sobre subvencions, talls de llum i tot tipus de novetats ... . Ja hi ha més de 80 persones
inscrites. 

Si voleu rebre la informació de l'Ajuntament al mòbil només heu d'anar a l'Ajuntament i omplir
la sol·licitud.

Durant el primer trimestre d’aquest any s’ha iniciat el procés
participatiu Construïm Pontós, un  diàleg sobre les necessitats i
inquietuds al poble, per construir una visió compartida sobre quines
han de ser les línies d’actuació municipal dels propers anys.

Amb el suport de la cooperativa Resilience.earth,  s’han dut a terme 
 unes primeres trobades amb petits grups de veïns i veïnes del poble,
passejant i conversant sobre la història del municipi, els canvis viscuts i
les visions de futur.

Les properes passejades s'obriran al màxim de gent i també s'enviarà
una enquesta per seguir recollint més informació sobre la vida a
Pontós.

Enguany s'ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona per obrir un debat públic més
concret sobre l'ús dels equipaments municipals i treballar els diversos reptes que afecten el
nostre poble col·lectivament.
Tenim alguns espais públics infrautilitzats, que necessiten reformes i volem definir,
conjuntament, les prioritats dels veïns i veïnes respecte a l'ús i la gestió dels equipaments
públics, així com orientar les inversions municipals relacionades amb aquests.

El debat es concentrarà especialment en els usos del local social que es reformarà en els
pròxims anys amb la subvenció del pla d'obres de la Generalitat (PUOSC).

AJUNTAMENT 
Horari d'atenció al públic
Dilluns i dijous 12-14h
Dimecres i divendres 10-12h
Dimarts 16-18.30h

facebook.com/ajuntamentdepontos

twitter.com/AjPontos

http://www.pontos.cat/

T'agradaria fer de voluntari
per l’Ajuntament? 
Hi ha molta feina i 

necessitem més mans! 
Envia’ns un correu amb les
teves aptituds i interessos.ajuntament@pontos.cat

Telf. 972 56 02 28
Vols estar subscrit al canal de Whatsapp
municipal? Informa't a l'ajuntament!

Per mantenir-vos informats

Primera fase del procès de participació ciutadana

Per donar seguiment i fer més transparent el procés participatiu, s’ha creat una comissió de seguiment, si teniu
interès en saber-ne més, podeu demanar més informació a l’Ajuntament (ajuntament@pontos.cat). 

Repensem els equipaments municipals, un segon projecte de participació a la tardor 

Si no teniu whatsapp, continuem mantenint l'enviament de notificacions a la bústia i sempre trobareu tota la
informació penjada a la web municipal.

mailto:ajuntament@pontos.cat

