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BENVINGUTS
A LA PLACETA
El full que teniu a les vostres mans vol ser una
nova eina comunicativa
amb l’objectiu d’explicar
l’activitat del govern municipal i el conjunt de
tècnics i treballadors/es
de l’Ajuntament. Explicar
què fem, més sovint i millor. Podeu ampliar la informació al web muncipal
i altres informacions a la
revista la Plaça.
Gràcies per escoltar,
gràcies per participar.

NOU APARTAT A LA WEB
AMB INFORMACIÓ FINANCERA
A la pàgina web hi ha un nou
apartat d’informació financera on hi podeu trobar el pressupost municipal, les inversions, subvencions a entitats,
subvencions genèriques, detall del deute a llarg termini,
comparativa de les darreres
liquidacions, romanents de
tresoreria i els sous i les dietes dels regidors.
(http://www.navas.cat/generic/seu_electronica-informacio_financera/DocOficial/
informacio_financera )

JOSEP CASAFONT, ELS AJUNTAMENTS HAURAN D’ASSUMIR
NOU REGIDOR DE
ELS DEUTES DE L’AGÈNCIA CATALANA
L’EQUIP DE GOVERN DE L’AIGUA (ACA)
Josep Casafont (CUP) assumeix les carteres de Joventut
i Cultura, que duia Sònia Majoral, i també les de Festes i
Medi Ambient que duien Jaume Casals i Joan Fernandez,
respectivament. Tot plegat
amb l’objectiu de reequilibrar
les tasques.

L’Ajuntament de Navàs haurà d’assumir uns 6.000 euros, corresponents a l’any 2012, i 30.625, del 2013, en concepte del
deute que l’ACA té amb la Mancomunitat de Municipis del
Bages. Això comportarà un augment en la tarifa del clavegueram per al proper 2014. Els representants de l’Ajuntament a
la Mancomunitat, en Xavier Pons i en Joan Fernandez, van
mostrar el seu posicionament crític a aquesta realitat votant
una abstenció i un vot a favor en el plenari.

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA
DE NETEJADORA MUNICIPAL
El passat 24 d’octubre, la Junta de Govern va aprovar l’inici
d’un procés de selecció per a una plaça de netejadora municipal, ja que una treballadora es va donar de baixa voluntària per canvi de lloc de residència. El procés selectiu servirà
també per fer una borsa de treball en cas de necessitar personal de substitució. Es faran petites proves de coneixement
general i de coneixements pràctics, es valorarà la formació i
l’experiència.
S’està treballant, també, en la creació d’una borsa de treball
per a fer les suplències de les gerocultores de la Residència
d’Avis.

CONSULTES
SOBRE EL POUM
Ja podeu trobar el contingut
del POUM que es vol passar
a segona aprovació inicial.
Si algú vol fer consultes sobre alguna cosa que li afecti de la proposta, pot trucar
a l’Ajuntament i demanar
hora per l’arquitecte. Durant
aquest darrer mes es van fer
sessions informatives sobre
el POUM a Palà de Torroella
i al nucli de Navàs.

NOVA ORDENANÇA
PER AJUDES
A NOUS
EMPRENEDORS
Aquesta ordenança ha estat creada amb la finalitat
d’atorgar subvencions i
ajuts de contingut econòmic a aquelles empreses
que s’instal·lin al nostre
terme municipal, i que tinguin el ferm propòsit de
crear llocs de treball. La
subvenció que podrà atorgar l’Ajuntament en cap
cas superarà al 50% del
que l’empresa hagi pagat
en concepte d’impostos
de titularitat municipal.

INVERSIÓ EN ENERGIES RENOVABLES
Durant aquest darrers mesos
s’ha dut a terme el concurs
per a la instal·lació d’una
caldera de biomassa que alimentarà l’Escola de Música
Mestre Castella, l’edifici de
l’Ajuntament i un conjunt de
plaques fotovoltaiques a La
Quitxalla. Ja se n’han iniciat
les obres, finançades pel programa de la Diputació, Xarxa
Barcelona. Alhora, també
s’està treballant en el projecte de caldera de biomassa
per a l’escola Sant Jordi. En
breu es farà el concurs públic per al subministrament
de les plaques fotovoltaiques
de La Quitxalla i la caldera de
l’escola Sant Jordi.

AFER DE LES PISCINES MUNICIPAL L’EIX
Continuem treballant per trobar una solució sobre la concessió
de les piscines municipals. Així, la Hortènsia Font i en Joan Bertran, en representació del govern, es van desplaçar al Departament Jurídic de la Diputació per continuar el treball de recerca
d’assessorament per tal de trobar la millor de les solucions.

MILLORES EN LA
SENYALITZACIÓ
DEL POLÍGON
INDUSTRIAL
S’està treballant en la millora
de la senyalització del polígon industrial amb la ubicació de diferents elements
informatius. Al mateix temps,
s’aprofitarà per renovar la retolació de benvinguda dels
accessos al municipi.

SEGURETAT ALS
EDIFICIS MUNICIPALS
Durant aquest 2013 i el 2014
s’instal·laran càmeres de
seguretat, connectades a la
Policia Local, a diferents espais municipals (com ara els
magatzems) després que en
el darrer any hi hagin hagut
robatoris. Les noves càmeres són de baix pressupost i
tenen la capacitat gravar els
moviments dels possibles
lladres.

NETEJA DE SOLARS
DESENVOLUPAMENT COL·LABORACIÓ DE
RURAL
L’EDN AMB LA
IMPLICACIÓ SOCIAL
L’alcalde de Navàs ha fet la
petició oficial al Departament
d’Agricultura per a poder ser
inclòs a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central i poder així
desenvolupar projectes via
les ajudes europees del LEADER i FEADER. El regidor del
Món Rural, Joan Fernandez,
va participar, el passat 28
d’octubre, a unes jornades
que organitzava la mateixa
associació per explicar els
reptes de futur del desenvolupament rural.

Des del passat mes d’octubre
s’ha establert un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Escola Diocesana per tal que els alumnes
de grau superior en Integració Social puguin realitzar
una part pràctica dels seus
estudis dins del projecte Xalar i el Raig, impulsat entre
l’Àrea de Serveis Socials i
l’EDN i destinat a oferir atenció social i educativa a nens i
joves. També hi participen el
Club d’Avis i Cáritas.

La regidoria d’Urbanisme
està treballant en la neteja, a
càrrec dels propietaris, dels
solars buits a tot el municipi.
Per exemple, s’ha començat
la neteja del solar UA-10
de Palà de Torroella, que
és una llarga reivindicació
veïnal. Després de l’acció
del consistori, nombrosos
solars del nucli de Navàs
ja han procedit també a la
seva neteja.

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE DEL RIU
El govern municipal està treballant en el projecte d’urbanització
del Passatge del Riu i les contribucions especials. Abans
d’acabar l’any es farà una presentació pública del treballs prèvia a l’aprovació del projecte, obrint un procés participatiu.
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