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L’ urbanisme
d’Amer

L’

any 1979 el Ple de l’Ajuntament d’Amer va acordar
iniciar la redacció de les Normes subsidiàries de Planejament del nostre municipi. L’any
1987 la Comissió d’Urbanisme
de Girona va aprovar les Normes Subsidiàries d’Amer.
Aquestes normes tenien
com a missió definir l’ordenació futura del sol del municipi: cap a on havia de créixer
el poble, com havia de fer-ho,
quins usos es donaven al sol,
quins carrers s’obririen, determinaven l’alçada, fondària i alineació de les noves ediﬁcacions i un seguit de pautes urbanístiques. També varen recollir les limitacions en l’ediﬁcació al casc antic. Aquestes
limitacions venien donades
per l’inici d’un expedient per a
declarar el casc antic conjunt
històric-artístic. L’expedient
el va iniciar l’any 1980 el Ministerio de Cultura i està en via
de resoldre’s en un futur pròxim. Les Normes varen determinar un creixement urbà i
industrial al marge dret de la
vall d’Amer i en direcció nord,
alhora que varen ordenar el sol
a costat i costat de la carretera
i des d’aquesta al riu. Es varen
crear catorze unitats d’actuació, algunes de les quals no
s’han desenvolupat a hores
d’ara.
L’any 1991, l’Ajuntament
d’Amer va aprovar una revisió parcial d’aquestes Normes
subsidiàries. La revisió tenia
com a ﬁ possibilitar el creixement industrial en una àrea
determinada, alhora que va
preveure un desenvolupament
urbà a la zona limitada per la
carretera, el riu, el carrer de
la Barroca i el camí del camp
de futbol. Es va crear així una

Breu història recent

ARA, A MÉS DELS PROBLEMES GENERATS PER LLICÈNCIES D’OBRES MAL
DONADES, TENIM EL PROBLEMA DE
LA DUPLICITAT DE PLÀNOLS
nova unitat d’actuació que tampoc s’ha desenvolupat encara.
La documentació de la revisió
de Normes es va acompanyar
d’uns plànols amb variacions
que afectaven no només a la
zona de referència sinó també
a diversos punts del poble.
Aquestes modiﬁcacions en l’ordenació no es documentaven
el text principal i actualment
estan pendents de revisió.
A i x í doncs, a la nostra
entrada a l’Ajuntament, varem
trobar uns plànols de l’any
1987, que suposàvem obsolets
i uns plànols de l’any 1991, que
suposàvem vigents, doncs eren
els que s’usaven.
A rrel d’un expedient de
modiﬁcació puntual del planejament, iniciat pel consistori anterior i aprovat pel Ple
del consistori actual, i posteriorment a aquesta aprovació,
varem adonar-nos que la documentació gràﬁca de l’any 1991
era errònia. Això ha donat lloc
a la suspensió de la tramitació de l’esmentada modiﬁcació
puntual de normes en una zona

afectada per aquestes variacions dels plànols del 91.
Ara, a més de l’herència de
llicències d’obres mal donades –de les que informarem al
seu moment- hi ha el problema
de la duplicitat de plànols d’ordenació, que resoldre’m per a
millorar la gestió urbanística.
L’any 2000 es van encarregar els treballs de revisió de
normes subsidiàries a un equip
tècnic. A l’estiu del 2001 aquest
equip tècnic, contractat per
concurs, va lliurar a l’Ajuntament la documentació dels treballs per a la seva tramitació
per la Corporació. La Corporació en aquells moments no va
tramitar aquesta documentació i per tant, els treballs varen
quedar aturats i aquesta feina
no va tenir una aplicació pràctica.
L’any 2002 el Parlament
de Catalunya va aprovar la llei
d’urbanisme. Aquesta llei va
regular que la revisió de l’ordenament urbanístic municipal (de les Normes Subsidiàries) havia de fer-se mitjançant

un Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), amb unes
directrius de desenvolupament
sostenible.
L’any 2003 es va encarregar la redacció del POUM
a un equip d’arquitectes, que
al juny del 2003 varen entregar la documentació inicial.
En aquesta ocasió tampoc es
va tramitar la seva aprovació per la Corporació i els treballs varen quedar arraconats
en les fases prèvies. Això va
donar lloc a una reclamació per
part de l’equip redactor que va
demandar a la Corporació per
manca de compliment del contracte. Aquest problema judicial es va resoldre amb una
indemnització a l’equip redactor per part de l’Ajuntament.
Al setembre de l’any 2006
el Ple de la Corporació va aprovar un text refós de les Normes
Subsidiàries. Aquest text refós
recull la normativa de l’any 87,
amb totes les modificacions
posteriors que ha aprovat el
Ple en aquest període de temps
(es poden consultar a la web de
l’Ajuntament).
Així doncs, després d’iniciats dues vegades els treballs
de revisió de l’ordenació urbanística, més una recopilació de
les variacions, seguim tenint
la mateixa idea de desenvolupament i les mateixes normes
urbanístiques que a l’any 87.
Si a tot aquest panorama hi
afegim el fet de que aquestes
normes urbanístiques no sempre s’han respectat, el resultat
es un seguit de petits i grans
problemes que van apareixent
cada dia i als que obligadament hem de donar solució en
el marc legal.
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Estem pel medi ambient
FES EL TEU ADOB, FES-TE COMPOSTAIRE

Plantant arbres a la llera

Arbres pel futur
“Plantem el futur”, tenia
com a objectiu la recuperació d’una part dels
140.000 Milions d’arbres
que s’han perdut al món
El diumenge 30 de març Amer va celebrar, juntament amb 34 municipis més
de Catalunya, l’aniversari de la Fundació
Territori i Paisatge i de Catalunya Radio,
i ho vàrem fer amb una plantada de 1.000
arbres de ribera de cinc varietats diferents
a la riera d’Amer.
La campanya, sota el lema “Plantem
el futur”, tenia com a objectiu la recuperació d’una part dels 140.000 milions d’arbres que s’han perdut al món en els darrers anys.
La festa va començar a dos quarts
de deu, sortint des de la plaça de la Vila
acompanyats per una part dels grallers
d’Amer ﬁns al pont de fusta. Allà s’iniciava
la plantada a les deu del matí i es situava el
centre logístic, recepció i inscripció dels
participants, repartiment dels arbres i el
material i les taules de l’esmorzar.
Va ser un dia preciós. Feia patxoca
veure com més de 400 persones de totes
les edats triaven el lloc més adient per a
plantar els seus arbres. Infants, joves i
grans es prenien amb il·lusió l’aportació
que estaven fent pel futur del nostre entorn i del nostre planeta.
Voluntaris del Projecte Rius, La Bombolla, el grup Esquelles, l’Ajuntament i
d’altres persones voluntàries varen treballar de valent perquè tot sortís rodó i, val
a dir, que ho van aconseguir.
La imatge d’aquella zona de la riera, plena
d’arbrets envoltats per pedretes que els
protegien, t’omplia el cor de felicitat.
Un bon gest, una bona festa i un bon record.
Gràcies, moltes gràcies a tots!

L’Ajuntament d’Amer ha
decidit acollir-se a la campanya “fes el teu adob,
fes -te compostai re” de
compostatge casolà, sollicitant la subvenció corresponent a través del Consell Comarcal de la Selva.
Aquesta campanya consisteix en la compra subvencionada de compostadors
casolans que es posaran

a disposició de les famílies que ho demanin. Posteriorment, els tècnics del
Consell informaran sobre
la seva correcta utilització
i faran personalment el
seguiment del procés de
compostatge ﬁns que s’obtingui el compost com a
producte ﬁnal.
També s’ha demanat un
ajut per a abocaments in-

controlats, i un altre per a
la gestió de la fracció vegetal seca, és a dir de les
restes d’esporga.
Actualment estem a l’espera de la resolució de
l’atorgament d’aquestes
subvencions que es preveu
cap al mes de juny.
Us m a nt i nd re m i n formats.

Els ingressos municipals
Per a poder oferir serveis públics i fer front als pagaments pel seu funcionament i inversions, l’Ajuntament necessita ingressos econòmics (com tothom)
L’Ajuntament, per a poder
oferir serveis públics i fer
front als pagaments pel
seu f u nciona ment i i nversions, necessita tenir
ingressos econòmics
(com tothom). Els diners
d’aquests ingressos tenen
diferents orígens: una part
l’aportem tots els ciutadans que paguem els impostos i les taxes municipals que ens corresponen.
Una altra part molt important ve de les transferències que ens fa l’Estat Espanyol i la Generalitat. La
resta prové, entre altres
coses, de la gestió del patrimoni municipal.
En números rodons, de
cada 100 € que ingressa
l’Ajuntament,
58 € provenen dels impostos municipals que paguem els vilatans d’Amer
16 € venen de les taxes
que paguem per disposar
de determinats serveis i
que serveixen per a pagar
el que costen, com ara la
recollida d’escombraries,
la gestió de residus, el
manteniment del cementiri...

27 € provenen de
transferències d’altres administracions, principalment de l’Estat espanyol i
de la Generalitat
1 € prové d’ingressos
patrimonials, interessos
de comptes cor rents,
cànon de concessions administratives, sancions i
preus públics diversos.
Els i mpostos mu n icipals es regulen mitjançant les ordenances fiscals. Aquestes ordenances
es poden revisar cada any
segons necessitats i voluntat del Consistori Municipal.
A ﬁnal del 2007 es va
aprovar amb els vots a
favor d’IA, Esquerra/AM i
CA i l’abstenció de CiU una
revisió d’alguns impostos.
Aquesta puja es va plantejar per a poder fer front a
l’encariment del preu dels
serveis, com ara el de recollida d’escombraries, fruit
de l’augment de l’IPC. Posteriorment, el mateix grup
que es va abstenir a la votació va presentar una allegació als nous preus, argumentant un defecte de

forma (manca de tres dies
en el període d’exposició
al públic). L’equip de govern va decidir dur novament al ple la proposta de
impostos pel 2008, deixant sense efecte les puges
que no es podien aplicar
amb absoluta legalitat.
Aquesta al·legació ha comportat una disminució d’ingressos a les arques municipals de més de 20.000 €
durant aquest any.
El ca lenda r i f isca l per
aquest any és el següent:
Impost sobre vehicles de
tracció mecànica:febrer
i març
Taxes i preus públics:
del 15 d’abril al 15 de juny
Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE):
juny i juliol
IBI urbana i rústica:
del 15 de setembre al 15 de
novembre.
Els serveis de recaptació
del Consell Comarcal es
fan a l’Ajuntament (baixos)
tots els dijous (excepte festius), de 10 a 13:30 hores.
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BAN
Es posa en coneixement
dels veïns que el sistema
Ter-Llobregat, al qual pertany el nostre municipi,
es troba en el nivell d’Excepcionalitat 2 des del dia
1 de febrer d’enguany.

Llinda Pont de l’Estarder actualment. I abaix quan encara era sencera

Pedres amb missatge
LES CASES D’AMER AMB INSCRIPCIÓ A LA LLINDA
SÓN FREQÜENTS AL NUCLI ANTIC
Una llinda és un element
estructural horitzontal que
descansa sobre dos muntants. És l’element superior que permet obrir forats en els murs per a
conformar portes i ﬁnestres (font: http://
ca.wikipedia.org).
Les inscripcions en les
llindes són molt freqüents en les cases catalanes, tant en masies
com als pobles, des
del segle XVI i ﬁns el XIX.
Solen ser de pedra sorrenca
o calcària. Les de pedra
calcària resisteixen millor
el pas del temps, mentre
que les sorrenques –de més
bon treballar- s’erosionen
i van perdent les arestes
amb els anys. El text sol referir-se al propietari i a la
data de construcció de la
casa. A vegades és en llatí
(tal me fecit), a vegades en
català prenormatiu (tal ma
comprat). També hi pot
estar representat algun objecte propi de l’oﬁci del propietari (una serra, unes tenalles, etc) o algun símbol
rel igiós (a nag ra mes de
Jesucrist JHS, Ave Maria,

creus de diferents tipus,
etc). Fins i tot, alguna frase
amb missatge (és famosa la
de Benvingut amic, adéusiau Serrallonga).

Les cases d’Amer amb inscripció a la llinda són freqüents al nucli antic, i especi a l ment nombro s e s
al Pedreguet. La majoria
daten de mitjans de 1700 i
algunes de ﬁnals del 1800,
coincidint amb un període
de creixement demogràﬁc
i millores en la condició de
vida en la majoria de poblacions. La casa del passatge
Juli Garreta/ carrer d’Avall/
carrer de la Riera tenia una
inscripció en llinda de les
més antigues d’Amer. Es
localitza sobre la por ta
del carrer de la Riera i hi
consta el dia i el mes de la
construcció, mentre que
l’habitual és que només

aparegui l’any en que s’ha
iniciat. Aquest fet i la data
la fan (la feien) singular.
També la caracteritza el fet
que s’haguessin barrejat
les lletres majúscules
i les minúscules en la
graﬁa. En la part que
enca ra es conser va
hi ha una primera paraula que no es veu
perquè la pedra està
deteriorada, després
trobem Als 6 de IHS
(sigles que estan en la majoria de les llindes i que són
un anagrama de Jesucrist)
sATeMbrA de 1627 i a sota
Baldiri Noguer. Durant les
obres d’enderroc d’aquesta
casa s’ha perdut la part
ﬁnal de l’any.
Llegir les llindes antigues
ens ajuda a saber algunes
coses dels que han viscut a
les cases antigues: com es
deien, quan van fer l’obra,
quin ofici tenien, etc. És
una manera molt directa
de tenir-ne un cert coneixement, sense haver d’acudir
als arxius. La desaparició
d’un document d’aquest
tipus n’inhabilita el coneixement per sempre més.

Per això, d’acord amb el Decret 84/2007,
s’estableixen el conjunt de pràctiques
que queden prohibides de ser abastides
amb aigua apta per al consum humà de
les xarxes d’abastament i que són les següents:

QUEDA PROHIBIT:
El reg de jardins, prats, horts, zones
verdes i esportives, de caràcter públic o
privat.
Reg o baldeig de vials, carrers, sendes
i voreres, de caràcter públic o privat.
Ompliment de piscines, estanys i fonts,
privats o públics.
Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
Rentat de mànega de tota classe de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.
Podran ser sancionats aquells comportaments que contravinguin les disposicions
dictades i adoptar les mesures executives
necessàries per restituir les situacions irregulars al marc legal.
L’excepcionalitat de la greu situació de sequera que pateix Catalunya ens obliga a
prendre consicència i aplicar mesures instant al ciutadà a extremar l’eﬁciència en
l’ús de l’aigua i fer una crida a la responsabilitat i solidaritat que asseguri el compliment d’aquestes normes.

Amer, 22 de febrer de 2008
Xavier Targa Piñol
Alcalde
Per a més informació sobre el ban de sequera,
es pot consultar la web de l’ajuntament www.
amer.cat i la del Departametn de Medi Ambient
http://mediambient.gencat.net/aca/sequera/ o
bé al mateix a l’Ajuntament
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CAP A UNA
RIERA MÉS

NETA

AV U I , E N E L N U C L I U R B À I Z O N A S U B U R B A N A H I
HA ALGUNA CONNEXIÓ ENTRE LES AIGÜES DE REC I
L E S A I G Ü E S B R U T E S Q U E VA N A PA R A R T O T E S A L A
R IER A . AQUEST A IGUA BA R R EIG PRODUEIX U N VOLU M
M O LT I M P O R T A N T D ’A I G Ü E S R E S I D U A L S D I L U Ï D E S

CLAVEGUERA AL PONT DE FUSTA

Obra de connexió nº 1
Col·lector dn-300 PEAD
Obra de connexió nº 2
Obra de connexió nº 3
Obra de connexió nº 4
Estació de bombament

Col·lector
DN-315 PEAD
+ DN-50 PEAD

Entrada a
estació depuradora
aigües residuals

TRAÇAT DEL FUTUR COLECTOR I EMPLAÇAMENT DE L’EDAR

Els desguassos i les aigües residuals
són un tema poc atractiu. Potser per això
han passat pel davant de la renovació de
xarxa de clavegueram altres obres més vistoses.
La nostra Vila té una xarxa de clavegueram antiga que aboca directament les
seves aigües a la riera. Temps enrere, quan
no hi havia xarxa de clavegueram, molts
dels desguassos urbans anaven a parar a
la de rec, que fent una teranyina travessa la
vila per horts, patis i carrers anant a desaiguar ﬁnalment al riu.
Avui, en el nucli urbà i zona suburbana
hi ha alguna connexió entre les aigües de
rec i les aigües brutes, ﬁns que ﬁnalment
van a parar totes a la riera. Aquest aiguabarreig produeix un volum molt important
d’aigües residuals diluïdes (brutícia aigualida).
L’any 2000 l’Agència Catalana de l’Aigua
va presentar a l’Ajuntament d’Amer un projecte de col·lector (tub de recollida) i Estació Depuradora (EDAR), que recollia les
aigües residuals del Grup Solivent i del
Carrer Notari Sánchez. L’Ajuntament hi va
presentar una al·legació, demanant que el
punt únic de captació d’aigües residuals
fos al capdavall del Carrer La Barroca, allegació que va ésser admesa per l’Agencia
Catalana de l’Aigua.
L’any 2003 es va adjudicar el contracte
per a la redacció del projecte, execució de
l’obra i gestió de
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ENTRADA D’AIGUES RESIDUALS A LA RIERA D’AMER

ABOCAMENT AL PONT DE FUSTA

UN DETALL DE L’ABOCAMENT

la depuradora i col·lector
d’A mer, juntament amb
d’altres a les conques del
Ter i del Daró. L’ad judicació va correspondre a la

La nostra Vila té
una xarxa de clavegueram antiga que
aboca les aigües directament a la riera
unió temporal d’empreses
PSARU TER-DARÓ, de la
que formen par t ACSA,
AGBAR, CONSTRUCCIÓN
S.A., SOREA S.A. i CONST RUCT OR A DE CA L A F

S.A.
L’any 2005 la Generalitat
va signar el contracte amb
l a u n ió t empor a l d’em preses. El projecte es va
redactar l’any 2006 i a ﬁnals del 2007 es va donar
a conèixer a l’Ajuntament
des de l’Agència Catalana
de l’Aigua. Des de l’Ajunta-

El projecte està actualment en fase
de resolució d’allegacions.
ment vàrem demanar que
el col·lector projectat admetés les aigües residuals

RIERA D’AMER BAIXANT BRUTA

FUTUR EMPLAÇAMENT DE L’EDAR

dels punts més importants
d’abocament a la riera, cosa
que no es contemplava inicialment. Aquestes propostes varen ésser incorporades al projecte definitiu, que preveu recollir
aigües a l’alçada del Carrer
de la Barroca, del pont del
Solivent, a la zona dels pous
de captació d’aigua i entre
el pont de fusta i el passallís
de Sant Climent. A aquesta
alçada hi haurà també una
estació de bombeig per a
impulsar l’aigua ﬁns a la depuradora.
El tractament que es donarà a les aigües residuals

serà un pretractament, compatible en el
futur amb un tractament biològic d’aireació prolongada, un cop realitzades les
obres necessàries en la xarxa de sanejament i les aigües tinguin la concentració
suﬁcient per aquest tipus de tractament.

Les obres tenen un pressupost
total de 835.513,19 €
El projecte està actualment en fase de
resolució d’al·legacions. Les obres tenen un
pressupost total de 835.513,19 €, ﬁnançats
per l’ACA.
Des de l’Ajuntament seguirem informant del desenvolupament d’aquest projecte tan important pel Amer i la qualitat
de les aigües ﬂuvials.
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Donació
de sang
Hi va haver vuitanta donacions de
sang i cinc donacions de plasma.

Totes les corals a l’escenari
Donació de sang al poliesportiu

El passat dia 14 de febrer
es va fer la darrera donació
de sang, amb èxit de donants,
tant és així que el personal del
banc de sang i els voluntaris
van tenir que treballar de valent ﬁns a darrera hora. Tot i
que recentment s’havia organitzat una donació a Laboratoris Hipra, el nombre de donants va esser força elevat. Hi
va haver vuitanta donacions
de sang i cinc donacions de
plasma.
També és la primera vegada que es van fer donacions
de plasma. El plasma és un
component líquid de la sang
que té en suspensió els diferents factors de la coagulació
i altres proteïnes que ajuden a
aturar les hemorràgies en hemofílics, cirròtics i altres pacients. Les donacions de plasma
tenen una mecànica similar a
la de la donació de sang, però
son més lentes, de manera que
el donant ha d’estar-s’hi més
de mitja hora per a poder-la
realitzar.
La propera donació de
sang serà el dijous 12 de juny.
S’anunciarà uns dies abans
a la pàgina web de l’Ajuntament.

Caramelles

E L C O R PA R R O Q U I A L D ’A M E R
RECUPERA LA TRADICIÓ DE CANTAR
CARAMELLES.
La col·laboració de l’Agrupació d’Entitats Corals de les
Comarques Gironines i el Cor
Parroquial d’Amer va convidar
cinc cors -la Coral Rossinyol
de Sales (La Cellera), la Coral
de Corçà, la Coral Harmonia
(Sant Antoni de Calonge), la
Coral Sant Josep (Castellar del
Vallès) i la Coral Som i Serem
(Viladecans)- a cantar caramelles.
Amb aquest acte s’uneix a

la resta de municipis que volen
expressar amb cants d’alegria
l’arribada de la primavera.
El diumenge 13 d’abril, a
la plaça de la vila, es van interpretar caramelles a ritme
de sardana, havanera, valset
o mazurca, totes amb lletres
al·lusives al goig d’entrar en el
període de renovació de la natura i algunes amb un to més
picant, que van connectar perfectament amb un públic molt

Celebrant l’aprovat

Curs d’aplicació
de productes fitosanitaris
Promogut per al JARC, amb el suport de
l’Ajuntament d’Amer
Durant els mesos de febrer i març d’enguany, s’ha impartit a la Sala Polivalent del
MEd’A un curs bàsic per a obtenir el carnet de manipulador

de ﬁtosanitaris que serà exigible apartir de l’u de gener del
2009.
El Conei xement del s pro ductes, la seva potencial to-

receptiu. El Cor Parroquial
d’Amer incorpora aquesta tradició al seu calendari d’actuacions, recuperant del seu arxiu
de partitures temes propis
d’aquestes dates.
L’Agrupació d’Entitats Corals de les Comarques Gironines va fer coincidir aquesta
ocasió amb el nomenament de
“Cantaire d’Honor” a en Josep
Espígol, també conegut com
en Pepet Gatsiu, tot fent explícit el seu reconeixement a la
seva intensa tasca d’engegar,
coordinar, facilitar partitures,
etc. per a que aquesta iniciativa esdevingui una realitat.
D’aquesta manera la nostra
vila recupera una de les tradicions més populars i arrelades
de la nostra cultura.
De l’anecdotari del Cor
Parroquial d’Amer destaquem
que “Ja ha arribat la primavera” és una de les cançons
que més agrada interpretar,
per la sinèrgia que es genera
entre els cantaires i el públic.
Tant és així que la mateixa melodia s’interpreta també per
Nadal sota el títol La rondalla
dels pastors. Esperem que
hagueu gaudit amb aquesta
deliciosa iniciativa i que ens
tornem a trobar en la caramellada del proper any.

xicitat, les precaucions que
s’han de prendre durant l’aplicació, els primers auxilis en
cas d’intoxicació, etc, s’han
anat desgranant en el transcurs de les vint-i-cinc hores
lectives del curs.
Els professors i tècnics
que hi ha intervingut s’han esmerçat amb molt d’encert en
transmetre els seus coneixements a les més de 25 persones que hi han participat.
Tota aquesta informació
rebuda ha d’anar dirigida a la
bona pràctica en l’aplicació
d’aquests productes i en un
respecte cada cop més gran
pel medi ambient.
Aquest curs ha estat promogut
per al JARC, amb el suport de
l’Ajuntament d’Amer.
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Naixements

Llicències
d’obres

DONEM LA BENVINGUDA ALS SIS NOUS AMERENCS DEL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 I FELICITEM ALS SEUS PARES.
HI HA ENTRE ELLS ELS FUTURS PUBILLA I HEREU?

Aquestes són les
llicències d’obres
concedides per la
Junta de Govern
Local des de cap
d’any ﬁns ara:

Els nous amerencs i amerenca

Sergi Rich Cullell.
12/3/2008
Fill de l’Alexandra i en Carles

Joel Sidera Busquets
9/1/2008
Fill de la Sònia i en Jordi

Biel Crosas Arovitx.
26/1/2008
Fill de l’Estefania i l’Albert

Emma Vila Galan
26/1/2008
Filla de l’Emma i en Joaquim

Miquel Brito Sanchez
31/1/2008
Fill de la Patrícia i l’Artur M.

Roger Repullo Sitjes
18/1/2008
Fill de l’Anna i l’Ismael

seves instal·lacions en sol qualiﬁcat com a industrial.
L’Ajuntament, juntament amb
el DPTOP han fet gestions per
a que Hipra pugui desenvo-

lupar aquest sector, aprovant
el pla parcial corresponent.
Desitgem que aquest procés
comporti ben aviat beneﬁcis
per l’empresa i el Municipi.

Més sol
industrial
L’e mpr e s a mé s
important d’Amer
segueix creixent
L’empresa més important
d’Amer pel que fa a nombre de
treballadors, superfície, facturació i projecció internacional
segueix creixent. Aquest creixement es fa al nostre territori
i també a l’estranger.
Hipra és propietària d’uns terrenys urbanitzables com a sol
industrial entre el marge dret
de la riera, la Carretera d’Olot,
Sant Marçal i el subsector 4 de
la zona industrial. Aquests terrenys li permeten ampliar les

C/ Bassegoda, 7
Canviar teules.
Avinguda de la Selva, 16
Instal·lació d’una piscina a un
habitatge unifamiliar.
Grup Solivent, 46
Arranjament cuina.
C/ Tres Rocs, s/n.
Instal·lació piscina.
Mas Rajolet.
Fer lavabo i arreglar baixos.
C/Bassegoda, 12
Fer forat per accedir al teulat
(habitatge unifamiliar).
Avinguda de la Selva cantonada C/A lcalde Domènech.
Projecte de legalització del
nou CD “Alcalde Domènech” i
la seva línea alimentadora subterrània.
Zona Colònia-Paratge Palou.
Adequació línia elèctrica MT
25 KW aèria. Obertura de rasa
per a línea 25 KW subterrani.
Plaça del Centre, 1
Pintar façana de l’Snack
Bar Torrent.
Passatge Juli Garreta, 2-4.
Instal·lació de grua.
Grup Solivent, 46
Enrajolar jardí.
Grup Solivent, 57
Reforma bany a vivenda i collocació paviment habitació.
Avinguda Antoni Gaudí, 19
Reforma d’adaptació installacions bany a la vivenda.
Avinguda de la Selva, 32
Tancar ﬁnca costat dret amb
pals d’alumini i ﬁlat.
Grup Solivent, 35
Arreglar terrassa.
C/ Sant Antoni, 1. Pavimentar
garatge i pintar façana.
Paratge les Malloles.
Fer caseta agrícola 2x2x2 m.
Casa Josep Guadall.
Pintar ﬁnca color terracota i
portes i ﬁnestres marrons.
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Les activitats del MEd’A
Pròximes
exposicions
PINTURES DE MALLORCA de M iquel Mor ro.
Exposició del 2 de maig
a l’1 de juny.
75 ANYS D’HOMENATGES A LA VELLESA. Exposició del 2 de maig a l’1
de juny.
FOTOGRAFIA Exposició
de les imatges del primer
concurs de fotograﬁes de
la Castanyada 2007. Del 2
a l’11 de maig.
EL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DEL RIU
TER Exposició del 12 al 19
de maig.
HAIKU de Tonyi Mateos.
Exposició de Fotograﬁes
del 4 al 29 de juny.

EXPOSICIÓ LES DONES DE L’EQUADOR. TONYI MATEOS

Activitats de l’ultim trimestre
TREES OF FIRE: ARBRES
DE FOC Pintures i curtmetratge de Carlos Ruiz Brussain. Del 22 de desembre
al 3 de febrer.
L A SIM BOLOGIA DE
L’ARBRE EN EL CINEMA
Curtmetratge i xerrada.
22 de desembre.
LES DONES DE L’EQUADOR Fotograﬁes de Tonyi
Mateos. Exposició del 8 de
febrer al 2 de març.

SOMRRIURES Exposició
pintures de l’olotí Tavi Algueró. Del 7 de març al 6
d’abril.
LABORS AMB MOTIUS
RELIGIOSES I MANTELLINES Exposició del 13 al
30 de març.
DIBUIXOS dels alumnes
del batxillerat d’arts de
l’Institut Castell d’Estela
d’Amer” Exposició de l’11
al 30 d’abril.

HORARI
DEL MUSEU
DIMARTS, DIMECRES
DIJOUS I DIVENDRES
DE 10 A 14H

DIMECRES, DIVENDRES
I DISSABTES
TARDES DE 17 A 19H

TAVI ALGUERÓ

DISSABTES
DIUMENGES I FESTIUS
D’11 A 14H

MARIA PUIGDEMONT Exposició de pintures del 6 al
29 de juny.
EUGÈNIA CIURÓ Exposició del 5 al 23 de juliol.

Ferran Port

Incorporació al MEd’A

La feina del MEd’A fa fer uns horaris especials, obrint els caps de setmana i festius. Aquesta feina, que ﬁns ara feia l’Anna
Marcó, la compartirà amb la recent incorporació d’en Ferran Port.
L’Anna Marcó seguirà amb la tasca de
AODL-tècnica de joventut i coordinació
del MEd’A i en Ferran li donarà suport en
les feines del MEd’A. Benvingut Ferràn.

Curs de
pàgines web
Joomla forma part del
programari lliure i es pot
descarregar i modiﬁcar

STILL LIFE Pintures de Roberto Rampinelli Puigdemont. Exposició del 26 de
juliol al 12 d’agost.
PINTURES DE LA PLAÇA DE LA VILA de JuliànLòpez Arenas. Exposició
del 15 d’agost al 14 de setembre.
PINTURES CÒMIC I AUDIOVISUAL dels Germans
Vidus. Exposició del 19 de
setembre al 19 d’octubre.

L’ajuntament ha organitzat al local del telecentre un curs de pàgines web amb el
programari Joomla. Aquest programa
permet crear i mantenir una pàgina web
amb relativa facilitat des de qualsevol ordinador.
“Jommla” forma part del programari lliure
i es pot descarregar, instal·lar o modiﬁcar
lliurement. Es pot utilitzar de franc tant
per a usos personals com comercials i està
basat en el sistema operatiu Linux. El nom
d’aquest programa prové de la llengua
swahili, en la que vol dir “tots plegats”.
El curs l’han seguit uns dotze inscrits. Esperem veure’n el fruit aviat.

El passat 12 de febrer es
va convocar totes les entitats
a una reunió a la sala d’actes
de l’Ajuntament, amb l’assistència d’alguns participants.
L’objectiu era convidar els interessats en formar part de la
Comissió de Festes. Els membres de l’anterior comissió havien acabat el termini, tal com
consta en els Estatuts, i van
comunicar el seu interès de no
renovar els càrrecs després de
tres anys de feina intensa. La
reunió no va aconseguir el seu
propòsit, pel que es va decidir
convocar una altra reunió de
caire general.
Per anunciar i convocar
a que st a segona reu n ió e s
varen penjar cartells a les botigues, però o no es van veure
o ningú més hi estava interessat, ja que a la següent convocatòria ens vam trobar que
érem els mateixos. Així que els
que vam assistir a totes dues
reunions, veient que érem els
únics que hi mostràvem in-

Correfoc de la Festa Major

Comissió de festes

ARA ENS VE TOT UNA MICA DE NOU,
PERÒ ENS ESFORÇAREM EN FER-HO
TANT BÉ COM PUGUEM.
terès, vam decidir tirar endavant. El primer que vàrem fer
va ésser convocar als membres de la Comissió de Festes
sortint perquè ens fessin cinc
cèntims de l’organització, el
calendari, els estatuts, les ﬁ-

La nostra web està viva
Convidem a tothom que vulgui participar en promocionar la nostra vila a
internet

Informació de les aportacions
recents, incorporades a la web
municipal:
Servei de recollida d’animals
(serveis)
Guies d’acollida en à rab,
xinès, francès, indi (ajuntament, acció social)
Resultats dels partits de fútbol
a (serveis, esports)
Informació de l’escola ter-brugent (serveis, entitats)
Demanar hora de v isita a l

FOTO: XAVIER T.
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metge, infermera i pediatre
on-line (serveis, sanitat)
Consultar quines són les farmàcies de torn (serveis, sanitat)
Escriure al cap de bombers
d’amer (serveis, seguretat)
Restaurants, allotjaments,
ﬂeques, pastisseries…
Àlbums de fotos
Malgrat que continua en construcció, l’area de turisme a
brot at ba st a nt . ( E s qua si
nova).
Agraïm als botiguers de
productes locals la seva collaboració i il·lusió, alhora que
convidem a totes les entitats
locals a donar-se a conèixer al
web. De forma general, també
convidem a tothom que vulgui
participar en promocionar la
nostra vila a internet.

nances i altres punts import a nts d’aquest a fei na . El s
membres de la comissió sortint -la Marta Madeo, en Josep
Soy i en Joan Clarà- ens ho van
explicar tot molt bé i ens van
passar tota la documentació.

Amb tota aquesta informació
vàrem engegar la comissió
amb una renovació complerta
de la junta.
Al cap de quinze dies ja ens
vam donar d’alta al Registre
d’Associacions, i a partir d’ara
ja som la nova Comissió de
Festes d’Amer. Ara ens ve tot
una mica de nou, però ens esforçarem en fer-ho tant bé com
puguem.
Tot i això, si hi ha algú que
té interès en formar part de
la Comissió, o únicament collaborar o bé aportar alguna
idea, pot assistir a les reunions que tenen lloc al local de
la Comissió de Festes, situat al
segon pis de l’ediﬁci de “Can
Boles”, cada dilluns a 2/4 de
10 del vespre. Per a qualsevol
informació, podeu trucar a en
Ferran al 699.453.704.
Des d’aquestes ratlles volem
agrair el bon treball de l’anterior Comissió de Festes durant
aquests anys.

Siguem curosos amb els
nostres animals domèstics
A la nostra vila hi circulen molts
d’aquest animals solts, sense ningú
que vigili on fan les seves feines
en tenen la culpa. La responsabilitat és dels propietaris
d’aquests animals.
A la nostra vila circulen
molts d’aquest animals solts,
sense ningú que vigili on fan
les seves feines i, per descomptat, sense recollir-les.
Tenir cura d’ells és una responsabilitat, però també ho és
recollir el que embruten.
Tenir un gos o un gat a
casa és una grata experiència.
Acaben formant part de la família. És però, també, un acte
de responsabilitat. Aquests
animalons generen uns residus
que, en molts casos, resten als
carrers, a les voreres, a les
places i jardins, embrutintlos. Els animals domèstics no

Si realment ens estimem
el nostre poble i volem gaudir
dels seus espais públics, siguem curosos amb els nostres animals i seguim una conducta cívica recollint amb una
bossa els seus excrements.
El poble és casa de tots. Mantinguem-lo net.

12 BMd’A MAIG 2008

La setmana
del riu Ter

FOTO: JULIAN LOPEZ-ARENAS

Es realitzaran tallers mediambientals monitorats
pels alumnes de
l’Escola i de l’Institut

Sota-voltes de la Plaça

Subvencions PUOSC

S’APROVA PER UNANIMITAT EL PUOSC 2008-2012
(PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA)
S’aprova per unanimitat
el PUOSC 2008-2012 amb un
pressupost de 648 milions
d’euros.
Governació ha incrementat
un 43% de mitjana anual al
Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya respecte la convocatòria anterior
La Comissió de Cooperació
Local de Catalunya va aprovar
el passat 7 d’abril, per unanimitat, la planiﬁcació inicial del
Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC) per un import de 648 milions d’euros, la
qual cosa representa un increment mitjà anual del 43% respecte el període anterior.
Així doncs, a l’augmentar
la dotació global també es garanteix, com a punt de partida,
una quantitat mínima més alta
per a cada municipi. Per calcular aquesta subvenció mínima s’han tingut en compte
nous paràmetres com, per
exemple, el territori (els quilòmetres quadrats) i els nuclis
de població. Per altra banda,
no hi ha límit d’obres i la subvenció màxima per una obra
passa dels 300.000 euros als
650.000 euros.

Entre les principals novetats del PUOSC 2008-2012,
que impulsa la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació i Administracions Públiques, cal destacar l’ampliació de 4 a 5 anys la convocatòria actual, amb l’objectiu
que aquesta planiﬁcació quinquennal pugui millorar la planiﬁcació des nous equips de
governs locals, deslligant la
presentació de sol·licituds a la
celebració de comicis locals.
El PUOSC s’estructura en
sis grans àmbits: el Programa
General -el mínim garantit
del qual s’ha incrementat un
102%-, el Programa Especíﬁc
de Dinamització i Equilibri
Territorial (ET), el Programa
Especíﬁc de municipis petits,
nuclis i àrees residencials de
baixa intensitat, el Programa
de Convenis interadministratius amb les Diputacions, el
Programa de Bibliotques i, ﬁnalment, de nova creació, el
Programa de Telecomunicacions.
Dels projectes presentats
per l’Ajuntament d’Amer, la
planiﬁcació inicial del PUOSC

pel quinquenni 2008-2012,
preveu les següents subvencions:

Dels dies 12 al 18 de maig es
celebrarà a Amer “La Setmana
del Riu Ter”. Aquest projecte
és una iniciativa del Consorci
Alba-Ter i té com a objectiu
donar a conèixer i promocionar el patrimoni natural i cultural del Ter.
La proposta es va oferir a diversos ajuntaments i el d’Amer
es va interessar en tirar-la endavant.
Comencen els actes el dilluns
dia 18 de maig amb la inauguració al MEd’A de l’exposició
“Patrimoni natural i cultural
del Ter”. Tot seguit hi haurà
un acte de presentació del projecte al mateix museu.

1) Col·locació de la gespa artiﬁcial al camp de futbol
P r e s s u p o s t : 6 8 3 .7 9 0, 8 0
euros
Subvenció ( P rog ra ma Ge neral) 293.802,07 euros
2) Vestidors del ca mp de
futbol
Pressupost 882.484,26 euros
Subvenció (Diputació Girona)
90.000,00 euros
3) Arranjament de la plaça de
la Vila i de les sotavoltes
Pressupost 388.212,42 euros
Subvenció (Programa de dinamització i Equilibri Territorial)
291.159,32 euros
Aquesta planificació inicial
del PUOSC 2008-2012 es va
publicar al DOGC el passat 9
d’abril, obrint un període d’un
mes per a que els ens locals
puguin presentar al·legacions.
La Comissió de Cooperació
Local l’aprovarà definitivament el dia 30 de juny.

Durant la setmana es realitzaran tallers mediambientals
monitorats pels alumnes de
l’Escola i de l’Institut per tal
d’apropar els infants i joves al
riu, introduint-los en el coneixement de la ﬂora i la fauna de
ribera i analitzant l’estat de
l’aigua.
El cap de setmana es farà una
activitat, encara per determinar, oberta a tots els públics. Esperem la vostra participació.

FOTO: LLUÍS ALBÀ
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Politiques de joventut
ÉS INTERESSANT APOSTAR PER LES
NOVES TECNOLOGIES EN ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS, SOBRETOT,
DELS JOVES
Des de la Regidoria de Joventut i juntament amb l’AODL
estem treballant en l’elaboració del Pla Local de Joventut
(PLJ). Per fer-ho, hem utilitzat
les enquestes d’opinió dels
joves d’Amer i la informació
recollida arrel de l’anterior
PLJ a través de les Taules de
Joves.
Les taules de joves varen
compl i r en el seu moment
un objectiu important, gens
menyspreable, però hem volgut
utilitzar també altres sistemes
per copsar l’opinió dels joves,
altres espais d’expressió. Hem
d’acceptar que tant la taula de
joves com les enquestes no reﬂecteixen l’opinió de tots els
joves, sinó d’una part dels mateixos. Les enquestes són una
eina per a captar l’opinió i la

participació diferents de les
taules de joves.
L’Ajuntament, i per tant,
la Regidoria de joventut, ha
hagut de passar-se uns quants
mesos sense AODL degut a la
renúncia, en el seu moment,
de la persona que ocupava
aquesta plaça. S’ha optat,
doncs, per un sistema que ens
ha semblat ràpid, eﬁcaç i fàcilment participatiu, tal i com
també s’ha fet a altres ajuntaments.
Pensem que copsar l’opinió
amb enquestes és un procés
pel qual es facilita la participació als joves que, per qüestions laborals o d’estudis,
tenen poc temps disponible
per assistir a reunions reiterades.
Creiem també que és inte-

En record teu
El 22 de desembre
ens va deixar l’exregidor Josep Cabezas
Caps, amic, m’han demanat
que faci u n petit recés en
aquesta estressant vida, ha

ressant apostar per les noves
tecnologies en els processos
participatius, sobretot, dels
joves.
Evidentment, hem valorat i
hem utilitzat la informació generada a les anteriors taules
de joves, ja que el nombre de
joves i la diagnosi de les seves
necessitats no ha pogut variar
de manera signiﬁcativa en tan
poc temps en el nostre poble.
Sempre hem tingut clar que
les taules continuaran sent un
recurs més en el PLJ i en els
processos participatius dels
joves. Aquestes reunions han
estat efectives en la diagnosi i
han de continuar sent-ho en el
la planiﬁcació i avaluació del
procés.
Ara engeguem una nova
etapa, el nou PLJ que ens ha de
servir de línia d’actuació en les
polítiques de joventut dels propers quatre anys, i volem que
siguin obertes i properes per a
tots els joves de la nostra Vila.
S’ha de tenir en compte que
estem en una altra etapa, ja
que el PLJ anterior va acabar
el 2007.
Des de la Reg idor ia de
Joventut hi ha molta il·lusió
perquè els joves d’Amer mirin
endavant i puguem, plegats,
construir el seu futur.
Per a que la participació
sigui efectiva, ha d’ésser positiva. I això és el que volem,
joves participatius, positius i
amb ganes de fer crítica constructiva per poder treballar
colze a colze i amb ganes de
tirar el poble endavant.
Restem a la vostra disposició
per fer-ho.

de ser breu, per no perdre
temps.
He de fer quatre ratlles de la
nostra amistat, què hem d’explicar?
Que encara ens veiem mentre
acaronem la terra que a tots
dos tant ens agrada?
Que de vegades discutim sobre
el que pensem?
Que en el pensament fem llar-

Joan Lopez
Ha treballat en el
centre de l’IES durant trenta anys

El mes de d’abril en Joan
López i Grau, conserge de
l’IES Castell d’Estela, s’ha jubilat. Ha treballat en el centre
durant trenta anys (des del
mes de setembre de 1978), de
forma seriosa i amable. El 8
d’abril l’institut d’Amer va celebrar aquest aconteixement
amb una singular reciprocitat. Per una banda, en Joan
va obsequiar a tot l’alumnat i
professorat amb un detall per
a cadascú. Per l’altre, el seus
companys de feina van regalar-li un ordinador portàtil,
per a que pugui continuar dedicant-se a la seva gran passió:
la fotograﬁa.
Des del 1984, en Joan López
ha inventariat sistemàticament fotograﬁes i altra documentació relativa al poble. A
partir d’ara, aquest ﬁll d’Amer
disposarà de més temps per
a continuar ampliant l’Arxiu
Fotogràﬁc d’Amer, que actualment té 148 àlbums grans
i més material en format CD
i DVD.

gues passejades, compartint
silencis i rialles?
No ho sé, ja decidirem el que
expliquem mentre fem el toc,
esperant que passi el sol i divagant sobre la vida.
Recorda però, que només
poden ser quatre ratlles...
A l lò que esti mes sempre
t’acompanya.
Un bon amic.
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L’agenda d’activitats amb
la informació del trimestre
JA HAN SORTIT DUES AGENDES I UN FULL D’ACTIVITATS DE NADAL TAL I COM ES VA DIR EN LA REUNIÓ D’ASSOCIACIONS
Ja han sortit due s
agendes i un full d’activitats de Nadal, tal i com
es va dir en una reunió
d’associacions. La funció
d’aquesta agenda ens ha de
permetre que les activitats
organitzades a la nostra
vila les poguem copsar en
un cop d’ull i, en cas de
voler organitzar alguna
activitat nova i imprevista
per al trimestre, intentar
fer-ho de tal manera que
no coincideixi amb cap
altra ja programada. De
moment ens és un xic complicat perquè hem d’anar al
darrere de les entitats per
tal que ens donin la seva
programació puntualment.
I, com tot, sempre succeeixen entrebancs d’última hora i se’ns retarda
un xic. Ens agradaria que
veiéssiu l’agenda de gran

utilitat i ens facilitéssiu la
feina enviant-nos les activitats a agenda@amer.cat
o al Med’a, tant aviat com
us sigui possible. I, en tot
cas, per a la propera, com
a màxim el dia 15 de juny.
Gràcies per la vostra collaboració.
Quant a l’Amera és una
revista oberta a tothom
sens cap mena de distinció
i, si mal no recordem, això
mateix es va dir a la primera reunió de partici-

pació que es va fer per a
les entitats. Es va deixar
ben clar que a la revista hi
podien participar entitats i
grups municipals, o qualsevol persona a títol personal sempre i quan els
escrits no fossin ofensius.
I es va dir que la data d’entrega dels escrits era entre
el 5 i el 9 de novembre. Per
tant, tothom que va tenir
interès en posar-hi un escrit ho va poder fer sense
cap mena de problema.
Si algú no es va sentir alludit, ho sentim.
La propera revista sortirà pel mes de juny i els escrits han d’estar entregats
per la primera setmana de
maig. Si algú té interès a
formar part de l’equip de
redacció serà benvingut o
benvinguda.

Camp de
futbol
Inicialment ja tenim concedida una subvenció de
293.802,07 €

El passat u d’abril, la mesa de contractació de l’Ajuntament, integrada per l’alcalde, la secretària-interventora, els tècnics municipals Gemma Boada i Miquel
Poch, els regidors Pere Clermont, Josep
Fontàs, Joan Parés i Lluís Fàbregas va
licitar la contractació per a la instal·lació
d’un camp de gespa artiﬁcial l’empresa
Royal Verd d’Olot pel sistema de concurs públic.
El preu de sortida era de 683.790.80 € i el
de contractació ha estat de 608.572,82.
Estem pendents de tràmits administratius per assegurar la possibilitat de rebre
subvencions del Departament d’Esports al
projecte. Inicialment ja tenim concedida
una subvenció de 293.802,07€ del PUOSC
2008-2012 per aquesta inversió.

Plens
12/2/2008
1 Sorteig de meses electorals
2 Resolució de reclamacions i aprovació
deﬁnitiva de l’expedient de modiﬁcació
d’ordenances ﬁscals.
Aprovat per majoria absoluta de 4 abstencions de CiU, 3 vots a favor de ERC, 1 vot a
favor de CA i 3 vots a favor de IA
29/2/2008
1 Compte General 2006-Aprovar deﬁnitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2006. Aprovar deﬁnitivament la documentació complementària integrada pels justiﬁcants dels estats i comptes anuals i annexos. Rendir
els esmentats comptes de la corporació,
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2006 a la Sindicatura de
Comptes.
Aprovat per majoria absoluta 3 vots a
favor de IA, 3 vots a favor d’ERC, 1 abs-

tenció de CA i 4 vots a favor de CiU
2 Aprovació definitiva projecte collocació gespa artiﬁcial al camp de futbol.
Aprovat per unanimitat de 4 vots a favor
de CiU, 3 vots a favor d’ERC, 3 vots a favor
de IA, 1 vot a favor de CA.
3 Aprovació del Plec de Clàusules i convocatòria procediment obert, mitjançant
concurs per a la tramitació urgent i per
a la licitació de l’Obra de col·locació de
gespa artiﬁcial al camp de futbol.
Aprovat per unanimitat 4 vots a favor de
CiU, 3 vots a favor de ERC, 3 vots a favor
de IA i 1 vot a favor de CA
4 Modiﬁcació de crèdits 1/2008
Aprovat per majoria absoluta de 4 abstencions de CiU, 3 vots a favor de ERC, 3 vots
a favor de IA i 1 vot a favor de CA.
5 Subvenció Club de Futbol.
Aprovat per majoria absoluta de 4 abstencions de CiU, 3 vots a favor d’ERC, 3 vots a
favor de IA i 1 vot a favor de CA.

6 Aprovació Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals
de Les Planes d’Hostoles i d’Amer.
Aprovat per unanimitat de 4 vots a favor
de CiU, 3 vots a favor d’ERC, 3 vots a favor
de IA i 1 vot a favor de CA.
7 Modificació Estatuts Consorci Vies
Verdes.
Aprovat per majoria absoluta de 4 vots a
favor de CiU, 3 vots a favor d’ERC, 3 vots
en contra de IA i 1 vot a favor de CA.
8 Aprovació calendari del contribuent
Exercici 2008.
Aprovat per unanimitat de 4 vots a favor
de CiU, 3 vots a favor d’ERC, 3 vots a favor
de IA i 1 vot a favor de CA.
9 Aprovació del text refós del Pla Parcial
Subsector 3.
L’acord queda aprovat per unanimitat de 4
vots a favor de CiU, 3 vots a favor d’ERC, 3
vots a favor de IA, 1 vot a favor de CA
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Defuncions

Dades d’interés públic

Els amerencs que ens han
deixat durant el 2008

Ajuntament
972 431112

04/01/2008.
Dolors Garangou i Matas
Nascuda el 4/11/1914

Bombers
085

11/01/2008
Manel Clarà i Fortet
Nascut el 18/05/1927
11/02/2008
Maria Planella i Soy
Nascuda el 02/02/1916
12/02/2008
Josep Serrat i Orri Nascut
el 06/04/1923
01/02/2008
Dolors Carbonés i Carbonés
Nascuda 04/09/1921
13/03/2008
Pere Cullell i Serrat
Nascut el 07/04/1934
03/04/2008
Rafaela Rodriguez Blanco
Nascuda el 04/02/1905
07/04/2008
Josep Iglesias i Comas
Nascut el 23/11/1930

Mossos d’Esquadra
088
Llar de Jubilats
972 430126
Farmàcia Soledat Bassó
972 430316
Biblioteca
972430510
Museu etnològic
Lluís Sidera
972 431956
Punt d’info. turística
972 430214
Notaria
972430003
IES Castell d’Estela
972 430347
CEIP Gaspar de Queralt
972 430795
Llar d’infants El Carrilet
972 430049
Emergències
112

Consell Comarcal
de la Selva
972 842161
RENFE
902 240202
TEISA
972 204868
Taxi Giralt
972 430045
Parròquia
972 430246
REGIDORS
Xavier Targa
Alcalde
Pere Clermont
1er. Tinent d’alcalde
M. Assumpció Rey
2a Tinent d’alcalde
Josep Fontàs
3er. Tinent d’alcalde
Narcís Junquera
Regidor
M. Alba Serra
Regidora
Rosa Maria Vila
Regidora
Lluís Fàbregas
Regidor
Joan Güell
Regidor
Joan Parés
Regidor
Carme Pujol
Regidora

Protecció Civil
972 418655
Consultori Local d’Amer
972 430128
Urgències Cap Anglès
972 421498 / 061
Hospital S. Caterina
972 182600

AJUNTAMENT D’AMER
Plaça de la Vila, 30
Telèfon: 972 431122
Fax: 972 430016
Plana Web: www.amer.cat
Correu electrònic:
batlle@amer.cat

