
L'ajuntament de Pontós ha decidit delegar a

XALOC la gestió de l'impost de vehicles de tracció

mecànica (IVTM) perquè el nou consistori va veure

que el padró de vehicles no estava actualitzat i la

gestió interna no s'havia portat al dia. A partir de

les dades de la DGT (Direcció General de Trànsit),

XALOC ha emès cartes de pagament. El termini de

pagament voluntari s'ha ampliat fins el 16 de

novembre de 2020.

Aquells veïns que hagin detectat dades errònies

poden adreçar-se a l'ajuntament per tal de

sol·licitar l'exempció de pagament de la taxa dels

vehicles agrícoles, minusvàlids o bé notificar els

vehicles que estan fora de circulació. 

Ordenació de l'arxiu:
imprescindible per millorar el

servei al públic

L'ACA destina 59.700 euros a la redacció del projecte per construir una
depuradora a Pontós

Actualització de les dades
del padró de vehicles

S'han iniciat les tasques d'ordenació del fons de

l'arxiu municipal de la mà de l'Ariadna Llorca,

col·laboradora de l'Arxiu Comarcal de l'Alt

Empordà. Una part de l'arxiu es guardarà al poble i

la documentació més antiga a l'arxiu comarcal de

l'Alt Empordà.  Aquesta tasca serà un gran pas per

la millora de la gestió municipal.

ESTIU 2020

L'ajuntament ha signat un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua 

L'ordenació de la documentació
finalitzarà al setembre

Els veïns han rebut una carta explicativa
de XALOC on se'ls informa del procés de
depuració de les dades actuals. 

Estimats veïns i veïnes, aquest butlletí té com a objectiu obrir la política municipal a tothom. Atès la situació d'alarma i

confinament pel COVID19, no hem pogut fer les reunions obertes al poble que acostumem a fer. Per això, hem creat aquesta

publicació per informar-vos de les notícies de l'ajuntament i per comunicar les accions d'aquests últims mesos. Esperem

poder tornar a reunir-nos aviat i com sempre, per qualsevol dubte o consulta, contacteu amb l'ajuntament.

L'equip de govern 

Després de mantenir vàries reunions amb l'ACA per explicar la problemàtica de l'abocament de les aigües

brutes a la riera, finalment l'Ajuntament ha signat un conveni per a la realització del projecte que ha de

derivar en la construcció de la futura depuradora. Un enginyer extern especialitzat en infraestructures

hidràuliques dirigirà, com a tècnic, el procés de redacció del projecte a partir del mes de setembre. El

projecte que definirà on i com fer la instal·lació finalitzarà al 2021. La segona fase serà la construcció de la

depuradora tant necessària al nostre poble. 

NO T Í C I E S  D E
L ' A J U N T AM E N T



MILLORES A L'ESPAI URBÀ

Els carrers afectats són:
CARRER DEL REC - CARRER DE DALT - CARRER DE L'ÀNGEL - CARRER MAS CLOS - CARRER NOU

NOU APARCAMENT MUNICIPAL

Instal·lació de punts de llum al passatge de la

piscina municipal. 

Els materials de la xarxa actual són obsolets i no s’adequen a la normativa vigent. L'estat de la
instal·lació existent ha estat el motiu de les múltiples fuites reparades darrerament. 
Per la instal·lació de la nova xarxa de gas, els veïns dels carrers afectats han estat informats i   
han pogut fer la sol·licitud a la connexió a la nova xarxa del gas. 

OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA I EXTENSIÓ DE
L'ACTUAL XARXA DEL GAS
Al setembre s’iniciaran les obres de millora de la xarxa d’aigua i d’extensió de l’actual
xarxa de gas al municipi.

La posada en marxa d’aquest projecte respon a la voluntat

d’alliberar el nucli de la població de circulació i posar a

disposició dels veïns un espai adequat per aparcar. Les

obres finalitzaran en breu amb la instal·lació de les

indicacions tant al nou espai com també a l'aparcament

del costat del magatzem. Dos espais acondicionats per tal

de descongestionar el municipi de vehicles. 

El nou aparcament té capacitat per 36 vehicles, 4 dels quals són per a persones amb
mobilitat reduïda

Instal·lació de nous bancs i restauració dels

vells  per fer del nucli de Pontós un entorn

agradable.

INSTAL·LACIÓ DE 
LIMITADORS DE VELOCITAT 

La mesura té com a objectiu limitar l'excés de

velocitat dels vehicles que accedeixen al

municipi. 

La instal·lació de les   esquenes d'ase es

realitzarà en breu a la plaça de l'ajuntament i

davant de la plaça dels Maristes. 

La finalitat és garantir la seguretat dels
vianants del poble



Actualment som sis les persones que hem començat a treballar en qüestions relacionades amb el
medi ambient com ara el compostatge. Des de fa temps el compostatge casolà és una realitat al
poble amb el repartiment de compostadors per posar al jardí o al pati. Hem reactivat la campanya de
seguiment a través del Consell Comarcal i us animem a apuntar-vos-hi, si encara no ho heu fet. Per
complementar el compostatge casolà hem decidit buscar una  fórmula  per a les  famílies  que no
tinguin jardí o que, per altres raons, no poden fer compostatge a casa.
Projectem en un futur fer la recollida porta a porta de la fracció orgànica per portar-ho a
un compostador comunitari controlat pels agutzils. La Comissió R està preparant també accions en
altres àmbits com el reciclatge d'oli, el servei de recollida de roba i plantar més flors per embellir el
poble. Seguim!

LA COMISSIÓ DE FESTES INFORMA
S'ha decidit anul·lar les activitats programades per la Festa de l'Estiu per la situació de rebrots del
COVID19 a pobles veïns. Alguna activitat cultural petita la pensem ajornar a l'agost, valorant l'evolució
de la situació del COVID19 i sempre amb totes les mesures de seguretat necessàries. El concert gran
el volem fer per la festa de Sant Martí si les condicions ho permeten. 

LA COMISSIÓ R: REBUIG, RECICLATGE, RESIDUS...REPENSAR!

Tot el material orgànic del jardí i de la cuina, fruita i verdura, restes de l'horta, marro de cafè i bosses
d'infusions, closques d'ou i fruits secs, papers de cuina brut, fems d'animals de granja.

No tirar a la pila: excrements d'animals domèstics (carnívors) i d'humans (patògens), restes de carn i peix
(fortes olors), terra (frena el procés), cendres calentes i, per suposat, tot el que no és biodegradable.

BREUS

Aquest mes de juliol s'ha incorporat al consistori la Lydia Sánchez Sánchez, la nova secretaria de l'ajuntament,
L'ajuntament de Pontós i Vilajuïga han constituït una agrupació per tal de compartir els serveis de secretaria-
intervenció. 

La campanya d'excavacions arqueològiques a l'assentament ibèric de Mas Castellar finalitzarà el proper 31 de
juliol. Les tasques es centren tant en l'excavació com en la consolidació de murs i sitges. Uns joves del poble s'han
ofert per fer tasques de voluntariat. 

Ja ho teniem tot preparat, fins i tot les
decoracions del sopar de la festa de
l'estiu que guardem per l'any vinent.
Posem aquesta foto de la festa de
l'aigua per recordar aquesta explosió
d'alegria que és l'esperit de la nostra
festa de l'estiu. L'any vinent hi
tornarem!
La Comissió de Festes

COMISSIONS PARTICIPATIVES

L'ajuntament ha comprat un cotxe pels agutzils del poble, quelcom molt necessari ja que fins ara feien servir els seus
vehicles particulars.

Durant els darrers anys, s'han realitzat reparacions succesives al bar de la pisicina per tal de mantenir la instal·lació en
bones condicions. Enguany, s'ha pintat tant la guingueta com els vestuaris. Us recordem que La Guingueta està
oberta de dimarts a diumenge de 12-14h i de 17-00h (fins la 1h els caps de setmana). 

L'ajuntament ha contractat l'empresa Prodaisa per fer les lectures i la facturació d'aigua i escombraries. Cada
trimestre rebreu la factura detallada al domicili. Aquest any però, degut al retràs en els cobraments, el calendari serà
diferent. En breu rebreu la factura del primer trimestre del 2020. 



FIBRA ÒPTICA 

Pel que fa al PUOSC ja ha sortit la resolució provisional de les subvencions otorgades per la Generalitat

de Catalunya. L'ajuntament de Pontós rebrà 162.240,96€ per la millora de la xarxa d'aigua; portar el

gas al barri de Mas Clos; la implementació de la banda ampla; 120.000€ per millorar la xarxa d'aigua

i portar el gas al barri de La Pobla i la reforma i adequació del local social. Les obres subvencionades

es duran a terme durant el 2023. 

Us recordem que per tal de contenir els brots de la COVID-19 a l'Alt Empordà insistim: Mantenir la
distància de seguretat + higiene de mans freqüent + ús de la mascareta. Intentem evitar la

propagació del virus entre tots, actuem amb responsabilitat!

L'empresa GOUFONE vol deplegar fibra òptica a Vilademuls,
Bàscara i Pontós. El preu d'alta dependrà del nombre de veïns
interessats. Si és el vostre cas, contacteu directament amb ells
comercial@goufone.com. 
El preu de l'alta oscil·la entre els 150 i els 600 euros. 
Us compartim l'anunci amb la proposta de Goufone.

Durant els darrers mesos s'han sol·licitat altres subvencions a l'Estat per al projecte del Compostatge
Comunitari i, a la Diputació de Girona per millorar el cementiri, les instal·lacions esportives i dur a

terme un procés de participació ciutadana en breu sabrem si ens han concedit aquestes

subvencions. 

SUBVENCIONS

AJUNTAMENT 
Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres de 10-14h
Dimarts i dijous de 16-18h

L'ajuntament de Pontós ha aconseguit un total de 282.000 euros del pla de
subvencions únic d'obres i serveis de Catalunya 2020-2024 (PUOSC)

http://www.pontos.cat/

Vols estar subscrit al canal de whatsapp municipal?
Informa't a l'ajuntament per rebre els missatges.

PISCINA MUNICIPAL

HORARI
De dimarts a divendres de 12-14h i de 16h-20h

Dissabtes i diumenges de 12h-20h

Dades d'interés

ajuntament@pontos.cat

972 56 02 28

facebook.com/ajuntamentdepontos

twitter.com/AjPontos

El dispensari mèdic continua tancat fins a nou avís.
Contacteu amb el CAP de Bàscara per qualsevol
consulta. Telf. 972 56 06 28

Recordeu que podeu gaudir de la piscina fins l'11 de setembre!


