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Remodelació de la
plaça de la Vila i
sotavoltes

Mesures de
sanejament de les
arques municipals

Reducció de
la despesa de
l’enllumenat públic

Obres de millora a
la llar de jubilats de
Sant Miquel

Obres de millora als carrers
Girona i Àngel Guimerà

Els treballs van començar els passat mes de setembre i consisteixen en la renovació del ferm i serveis del
centre històric de la vila. Aquest arranjament també permetrà millorar la vialitat i la mobilitat dels veïns.

Ordenances
municipals 2012

Senyalització vial i aparcaments
Des de l’Ajuntament s’han realitzat un seguit de senyalitzacions de zones
d’aparcament al sector del nou dispensari local. De la mateixa manera,
s’aniran marcant nous espais d’aparcament a diferents punts del municipi.
Aquestes actuacions poden comportar canvis de sentit i de direcció en
alguns carrers de la vila, uns canvis, que tindran com a objectiu ordenar el
trànsit i facilitar la mobilitat.

El sistema de calefacció del Casal
Parroquial ja no fa soroll

Entren en funcionament els
desfibril·ladors

Amb un ajut econòmic de la Diputació de Girona s’ha pogut fer l’arranjament
de l’aparell de calefacció que presentava un seriós problema de soroll quan
s’engegava. Era totalment impossible mantenir-lo en funcionament durant
els actes que s’hi duien a terme i llavors es refredava el local de tal manera
que gairebé no es podia utilitzar els mesos d’hivern.

Els aparells s’han instal·lat al pavelló municipal i a la Llar de Jubilats. Aquesta
actuació s’ha fet en col·laboració amb el Dipsalut en el marc del programa
“Girona, territori cardioprotegit”. Coincidint amb la instal·lació d’aquests
desfibril·ladors a la nostra vila, tècnics experts en aquests aparells van fer
una sessió pràctica sobre el seu funcionament.

Regidors i àrees
Alba Serra i Gràcia
Governació, Urbanisme, Hisenda i Educació
Narcís Junquera i Fusellas
Cultura, Turisme, Comerç i Promoció econòmica
1r Tinent d’Alcalde
Rosa Duran i Villagrasa
Salut, Benestar Social i Gent Gran
2a Tinent d’Alcalde
Pere Carreras i Serrallonga
Obres i serveis, Mobilitat, Responsable de la Brigada
Municipal i Infraestructures
Xavier Castelló i Castells
Joventut, Festes, Participació Ciutadana, Associacions i
Món Rural
3r Tinent d’Alcalde
Joan Pujol i Prat
Esports i Medi Ambient

Retribucions dels regidors
Alba Serra i Gràcia:
1.500 € mensuals (14 mensualitats)
Pere Carreras i Serrallonga:
900 € (14 mensualitats)
Narcís Junquera i Fusellas:
490 €
Resta de regidors:
416’50 €

Benvolguts amerencs i amerenques,

lcaldia

com a alcaldessa d’Amer vull adreçar-vos una salutació
i agrair-vos la confiança i el suport que hem rebut al llarg
d’aquests primers mesos de mandat. La col·laboració de la
ciutadania és molt important per governar un Ajuntament.
Les vostres idees constructives i aportacions són vàlides
per poder fer que Amer sigui cada dia millor.
Teniu a les mans el primer número del diari/butlletí d’Amer,
el qual volem que sigui una eina de comunicació positiva i
activa entre l’Ajuntament i el ciutadà.
En aquest diari hi trobareu un recull de les principals
actuacions que s’han realitzat fins ara, unes actuacions per
fer d’Amer un poble on es pugui viure millor.
A part d’aquest diari, també teniu el tracte proper i directe
meu i el de la resta de regidors de l’equip de govern.
Personalment, em podeu trobar diàriament a l’Ajuntament.
Igualment, podeu reservar visita amb la resta de regidors trucant a l’Ajuntament. La vostra
opinió ens importa perquè entre tots fem Amer.
Aprofito el primer número del diari d’Amer per explicar novament la meva situació salarial
respecte el consistori. Cal aclarir que fins ara no cobrava un sou, degut a les meves
circumstàncies personals, sinó una indemnització i ha estat arran de la meva reincorporació
a la meva activitat professional (a la qual dedico un 20% del meu temps) que he començat a
percebre un sou. Fins ara, per tant, l’Ajuntament s’ha estalviat aquest concepte.
M’agrada la política i m’hi vull dedicar dignament. El meu sou és la corresponent
contraprestació a l’exercici efectiu de les funcions executives i representatives que el càrrec
comporta. La política municipal a Amer exigeix un compromís personal intens i una dedicació
important, circumstància que he acomplert amb rigor, independència i honestedat des de
que em dedico a la política, i no fa pas quatre dies.
A més, els que tenim funcions executives assumim, a banda de la responsabilitat política, altres
responsabilitats administratives, civils i penals. Per tant, ens cal estar atents a tot el que passa.
A quina quantitat s’hauria d’equiparar el sou d’una alcaldia? Per determinar-ho, m’he basat
en el barem que des de fa anys van escriure l’Associació Catalana de Municipis i la Federació
de Municipis de Catalunya.
Malgrat tot el que s’ha dit i escrit, tinc la consciència molt tranquil·la. Continuaré fent la feina
encomanada amb integritat i valentia, guanyant-me cada un dels euros sense oblidar que els
rebo per servir amb eficàcia i eficiència el meu poble i a tots els seus veïns.

Venda d’un terreny municipal a Hipra
L’empresa Hipra ha pagat a l’Ajuntament 340.000 € per aquesta parcel·la. El terreny que ha
venut l’Ajuntament prové de l’aprofitament de reparcel·lació. El terreny estava dins del solar
de Hipra i feia anys que l’empresa intentava fer la compra que finalment es va poder fer
efectiva el passat mes de desembre.

Ordenances Fiscals
El passat mes de desembre es van aprovar les Ordenances Fiscals pel 2012. Es va aprovar
un increment de 3,5 % en els impostos i la majoria de taxes. En els darrers anys, no s’havia
fet cap puja generalitzada a banda del preu de les escombraries. En el present exercici,
aquest fet es justifica per garantir el manteniment dels serveis que s’ofereixen al ciutadà.

Exempció en la taxa de les escombraries
En les noves ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament hi ha una gratuïtat en la taxa
d’escombraries per a les persones jubilades i pensionistes que percebin com a única font
d’ingrés menys de 641 € mensuals.
També hi ha una bonificació del 20% en el rebut de les escombraries per les llars que facin
compostatge casolà. Per poder tenir el descompte, caldrà sol·licitar-ho abans del 30 de maig
al servei de recaptació de Tributs del Consell Comarcal que hi ha a l’Ajuntament cada dijous
al matí.

Alba Serra i Gràcia. Alcaldessa d’Amer

Ordenança del mercat
municipal
Per primera vegada, el mercat setmanal d’Amer disposa
d’una ordenança que en regula el funcionament.
Des del mes de març, els marxants que paren a la plaça
cada dimecres, compleixen amb la normativa assignada a
l’ordenança i justifiquen davant l’Ajuntament que compleixen
tots els seus deures legals, fiscals i laborals.

Regularització dels deutes a Estalvi del
proveïdors de l’Ajuntament
20% en la
El consistori s’ha posat al dia pel que fa al pagament de deutes despesa
a proveïdors dels darrers anys. La quantitat abonada és de
224.542’73 € que havien quedat pendents de pagament en d’enllumenat
els darrers anys i fins a 31 de desembre de 2011.
En el ple extraordinari urgent del passat 14 de març es va públic
aprovar (amb els vots a favor de CiU i l’abstenció d’ERC) la
legalització de factures per valor de 62.308’39 € que es van
liquidar durant el mes de març. En la mateixa sessió també
es van legalitzar factures del Consell Comarcal per valor de
80.000 € contretes durant els darrers mandats.
Igualment, s’ha arribat a un acord amb el Consell Comarcal
de la Selva per pagar tots els deutes pendents amb aquest
ens acumulats durant els darrers anys fins al 2011. El pacte
inclou un calendari per abonar de forma esglaonada els més
de 125.000 € que hi ha pendents.
Per la seva banda, la Regidoria d’Hisenda està treballant
amb els òrgans col·legiats varis en què participa Amer per
posar al dia els deutes acumulats en els darrers anys.
Amb aquesta bateria de mesures, l’Ajuntament saneja les
arques municipals reduint els deutes a proveïdors i altres ens
de l’administració.

Aquesta
reducció
és
possible gràcies al canvi de
companyia subministradora.
La companyia Union Fenosa
ha fet una millor oferta
a
l’Ajuntament
d’Amer
com
a
subministrador
d’energia elèctrica. Aquest
canvi permetrà obtenir un
estalvi que serà, segons les
estimacions fetes, d’un 20%
anual com a mínim.
Actualment,
l’Ajuntament
paga més de 120.000€ l’any
per l’enllumenat públic.

Front comú per atendre les necessitats de
serveis socials municipals
Davant l’augment de les necessitats detectades al municipi en matèria d’atenció social, la
Regidoria de Benestar Social ha pres la iniciativa de coordinar els esforços i ajuts que es fan
en aquest camp conjuntament amb Càritas i els tècnics dels Serveis Socials municipals.
L’increment de la demanda d’atenció social ha portat a aquesta mesura que busca
l’optimització dels recursos que es destinen a aquesta partida des de l’Ajuntament.

Optimització del servei de deixalleria
El servei de deixalleria actual costa al municipi 2.719’94€ cada mes, xifra que es reduirà a
704,12 cada dos mesos. L’estalvi total és, per tant, de 28.414,51€ cada any.
En breu es signarà un conveni amb el Consell Comarcal per procedir al tancament de la
deixalleria pròpia i substituir-la per una de mòbil. La decisió permetrà reduir despeses de
forma important i, alhora,assegurar-ne la seva viabilitat futura i al servei del ciutadà.

Propera obertura de la Sala de Lectura
El passat mes de gener es van instal·lar les últimes prestatgeries a la sala de lectura
municipal situada a l’IES Castell d’Estela. Abans d’obrir aquest servei s’ha de signar el
conveni entre l’Institut i l’Ajuntament. De moment, no es podrà convocar una plaça d’auxiliar
tècnic de biblioteca perquè el Govern estatal ha prohibit la contractació pública. Mentrestant,
l’Ajuntament ha buscat una solució entre el seu personal i espera poder obrir-la en breu.

otícies

Remodelació de la plaça de
la Vila i sotavoltes
En l’últim ple ordinari municipal es va aprovar el projecte
d’obres per arranjar el ferm de la Plaça de la Vila i sotavoltes.
L’obra té un pressupost de 440.401,96 €. Hi ha una subvenció
de 291.000 € del PUOSC 2008-12.
Aquesta remodelació permetrà posar al dia la imatge d’un dels
atractius turístics de la vila. A més, que tota la plaça estigui
a un mateix nivell comporta avantatges d’accessibilitat. Per
altra banda, les obres també tenen la intenció de dinamitzar
el centre de la població des del punt de vista comercial i cívic.

Arranjament del teulat del
Col.legi Gaspar de Queralt
La teulada del col.legi fa anys que presenta degoters
importants, els quals afecten a les aules i a la seguretat dels
infants i personal.
Després de mesos d’espera i negociacions, aquest mes
de març, el Departament d’Ensenyament ha confirmat que
arreglaran tot el teulat.
L’obra és complexe i important i té un import de més de
100.000 €.

Licitació de les obres del Polivalent Estació
Després de mesos d’espera, l’empresa constructora adjudicatària de l’obra ha fet fallida i no
ha pogut acabar la primera fase de la construcció del Polivalent. Ara es licitarà de nou per
poder adjudicar l’obra a una altra empresa i acabar la 1a i 2a fase del Polivalent.

Millora a la Llar de Jubilats
de Sant Miquel
Els treballs han consistit en instal·lar nous tancaments de PVC
i pintar la façana. També s’han fet arranjaments a l’interior
de l’edifici. Les obres s’han finançat amb la subvenció del
PUOSC 2008-12.

Acord entre el Catalunya Tennis
Resort i l’Ajuntament
S’ha signat un acord amb el Catalunya Tennis Resort perquè tots els
amerencs i amerenques puguin anar a jugar a tennis, pàdel i futbol a les
instal·lacions que aquesta empresa té a Santa Coloma de Farners, amb un
20% de descompte en les tarifes.

genda
Divendres 30 de març
Processó del Divendres dels Dolors

Diumenge 1 d'abril
Festivitat del Ram
A les 6 de la tarda i a l’església, concert a càrrec del COR MARAGALL de
Girona.

Divendres 6 d'abril
Processó de Divendres Sant

Foto: Jornada Tennis Resort

El pavelló ja té comptador de llum
propi
Des de la seva obertura fins ara funcionava amb el comptador d’obra.
Al llarg d’aquest any, l’Ajuntament pagarà la despesa de llum a l’empresa
que era titular d’aquest comptador d’obra provisional, ja que havia avançat
els imports del consum elèctric que havia generat l’activitat al pavelló.

Dilluns 23 d'abril
Diada Sant Jordi
Al llarg del dia, a la Plaça de la Vila, venda de roses i llibres per part dels
botiguers d’Amer.
També hi haurà un petit mercat de llibres de segona mà a càrrrec d’en
Tunet Rich.
Al CEIP, Jornada de Portes Obertes. Inauguració de la biblioteca escolar.

Dissabte 5 de maig
La Trailwalker– Intermón Oxfam passarà per Amer.
Cursa de 100 km per equips que té la finalitat de lluitar contra la pobresa
i la injustícia en el món. Cada equip ha d’aconseguir donatius per valor de
1.500 €.

Diumenge 6 de maig
Ordenança de les instal·lacions
esportives
Aquesta ordenança és de nova aplicació i regula totes les instal·lacions
esportives municipals. En aquesta nova regulació s’hi estableixen els drets i
deures per l’ús dels equipaments públics.

Millores al camp de futbol
Els Serveis Tècnics municipals han redactat el projecte per a la construcció de
les casetes (vestidors). S’espera poder executar l’obra al llarg de la legislatura
perquè actualment es paguen 2.392,32€ mensualment pel lloguer dels 2
mòduls prefabricats. Mentre no es puguin construir els vestidors nous, la
Regidoria d’Esports està buscant altres vies per abaratir la despesa mensual
que genera el lloguer dels mòduls. Pel que fa d’altres actuacions de millora,
està en projecte instal·lar-hi una petita grada de seients. Per altra part, s’ha
adquirit el raspall per a la gespa artificial i s’ha arranjat el mur que va caure
arran de les pluges del passat novembre. Igualment, s’està arreglant la tanca
que va quedar tombada pel fort vent que vam tenir fa uns mesos.

Festes del Roser d’Amer- Homenatge a la Vellesa
Trobada gegantera

Dimecres 16 de maig
Ple ordinari de l’Ajuntament a les 6 de la tarda.

Diumenge 27 de maig
Mercat del Trasto, a la zona de l’Estació a partir de les 9 del matí. Dinar
popular al pavelló amb ball inclòs.
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