0
PERSISTIREM!! fem-ho junts

0
Benvolgudes convilatanes i convilatans,
0

Aquests darrers temps la situació econòmica i social al nostre Poble, de les persones que
hi convivim, de les seves Entitats, dels seus agents econòmics, del seu Ajuntament és el suficient
incerta per fer una aturada en el camí per reflexionar, profundament, com i que podem fer, junts,
perquè aquesta situació sigui el menys traumàtica possible a nivell local i desprès, també,
globalment.
0

Avui, en el que tots plegats ens omplim la boca de tenir informació de llocs llunyans, no
hem parat atenció, o millor dit, segurament no hem fet tot el que estava al nostre abast per
compartir les preocupacions, les inquietuds, la incertesa amb el nostre entorn mes proper, amb
les persones amb qui ens trobem cada dia al carrer, a la botiga, en definitiva, amb les persones
que convivim en aquest racó de mon que es Vilajuïga, el nostre Poble.
0

Cal que tots plegats, junts, amb l’esperit constructiu que pertoca en aquests moments
tenim de posar-hi el nostre gra de sorra per fer-ho possible. Iniciatives i propostes que, igual, en
altres moments ens haguessin semblat fora de lloc ara cal recuperar-les, cal tornar-les a posar al
cim de la taula, cal en definitiva, recobrar la voluntat de parlar, de parlar de tot allò que ens apropi
al bon veïnatge, a la comprensió que encara que amb diferents sensibilitats convivim en un
mateix espai - petit o gran tant se val - que te de fer possible l’enteniment, la comprensió de les
nostres diferències per mirar el futur amb il·lusió i esperança.
0

De ben segur, fa pocs anys aquests petits - o grans - objectius ens haguessin semblat fora
de lloc o fruit de les sensibleries del vostre Alcalde, ara, m’agradaria perquè realment ho crec,
que ens servissin per superar una situació que difícilment em viscut abans i per la que ningú, ara
mateix, te solucions.
0

Es doncs amb aquest preàmbul que us proposem ser creatius i agosarats amb propostes
que ens portin a participar, a parlar, a superar les nostres diferencies i el nostre aïllament.
Sempre us hem escoltat i ara, també, serem especialment curosos en fer possible totes aquelles
iniciatives i propostes que permetin, que ajudin, a les persones i al Poble a persistir. Fem possible
que aquesta situació no ens manllevi la il·lusió de viure el projecte col·lectiu del nostre Poble,
Vilajuïga.
0

En nom de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament de Vilajuïga, us desitjo unes
bones festes de Nadal i que el nou any ens faci ferms amb la nostra voluntat de persistir com a
persones i com a Poble.
0

Amb pau, harmonia i fraternitat, rebeu una forta abraçada.
0

Pere Trias i Roca
Alcalde de Vilajuïga, Desembre 2012
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Divendres 7 de Desembre, PRO-VIATGE nens de 6è - Escola Santiago Rates
0

Des de les 17,30h al Centre Cultural i Esportiu activitats pels nens, HORA
DEL CONTE, pintura de cares, ... Berenar amb preus populars i música infantil.
A partir de les 21h, Dj local Carlos Zafra amb tots els èxits musicals d’actualitat.
Adreçat a tots els joves.

Dissabte 15 de Desembre, PIN de Nadal - AMPA Santiago Rates
0
Durant tot el dia activitats i taller pels nens, braus mecànics, inflables, circuits,
tir amb arc i moltes més activitats.
A les 19:30h GRAN QUINA infantil i tot seguit botifarrada gratuïta.

Dijous 20 de Desembre, Escola Santiago Rates
0

Els alumnes de l’escola interpretaran la cantata “ET REGALARÉ TOTES LES ESTRELLES DEL CEL” al
Centre Cultural i Esportiu a 2/4 de 10h del vespre

Dilluns 24 de Desembre, Gran Caga Tió
0

A la Ludoteca Municipal, a les 5h de la tarda hora del conte i tot seguit
GRAN CAGA TIÓ i a les 6h el Patge Reial recollirà les cartes que farà
arribar als REIS MAGS D’ORIENT.
En cas que hi hagi algun nen/a que no pugui portar la carta al Patge, us
demanem que ho comuniqueu a les Oficines Municipals . El Patge
passarà a recollir-la personalment al vostre domicili!!!

Dissabte 31 de Desembre, Amics del Ball
0

Gran sopar de Cap d’Any i ball amb l’actuació del grup OSTRES OSTRES. Per més informació i reserves
podeu trucar al 972 55 25 73 (Esperança).

Dissabte 5 de Gener, Reis Mags d’Orient
0
0
0

A les 6h de la tarda petits i grans alçarem els fanalets per esperar als REIS MAGS
D’ORIENT.
Sortida des del Centre Cultural fins arribar a l’Església.
Les nenes i nens no empadronats que vulguin ser cridats pels Reis Mags, hauran de
fer-ho saber a l’Ajuntament abans del 31 desembre i abonar 3€.

0

Dies de Quina a Vilajuïga
0

Més de deu quines per nit, amb premis per núm. de cartró i línia i grans lots als plens.
0

Dissabte 8 de desembre a les 10h del vespre
Dissabte 22 de desembre a les 10h del vespre
Dimarts 25 de desembre a les 10h del vespre

Dimecres 26 de desembre a les 7h de la tarda
Dissabte 29 de desembre a les 10h del vespre
Dimarts 1 de gener a les 7h de la tarda
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Dimarts 2 d’Octubre de 2012
ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE
- Llicències d’obres:
0

- Sra. Rosa Danés, per canviar la canal de la façana de la casa al C/ Oïdium núm. 14
0

0

- Sra. Angela Jimenez, per fer l’ampliació de la cuina aprofitant el porxo existent al C/ Sant
Sebastià núm. 43

0

0

- Sra. Iraida Padilla, per repicar i remolinar les parets dels pilars de la reixa i reparar-ne l’oxidació al
C/ del Tord núm. 2

0

- Sr. Pere Batllori, per tirar 2 parets interiors del pis al C/ la Font núm. 8
- Llicència de canvi (No Substancial) d’una activitat ramadera
0

0

- Sr. Tomàs Casadevall, per ampliar la capacitat productiva de la granja situada a la finca
“Casadevall”, d’acord amb el projecte presentat i el pla de dejeccions ramaderes.

ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS
- Cementiri Municipal
0

0

- A Mémora Servicios Funerarios, S.L., llicència per inhumació del Sr. Santiago Turrà Ferrer al
nínxol 133, 1a boca

0

0

- A Mémora Servicios Funerarios, S.L., llicència per inhumació del Sr. Juan Soler Nadal al nínxol
274, 1a boca

- Guals
0

0

- Autoritzar a la societat Aigües Minerals de Vilajuïga, S.A. un gual de vehicles al C/ Sant Sebastià
núm. 4
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

- Factures
0

0

- Del registre de factures 2012, es ratifica el Decret d’Alcaldia núm. 51/2012, factures núm. 416 al
464 per un import de 23.354,67€

RECORDEU !!!

RECOLLIDA
PORTA A PORTA

0

BOSSES BIODEGRADABLES I
BOSSES PELS ENVASOS
0

Les podeu passar a recollir per a
les oficines municipals de forma
gratuïta fins acabar existències.

Més informació del PLE:
http://www.vilajuiga.cat
(Actes de Plens)

PLE EXTRAORDINARI

0

Dimarts 2 d’Octubre de 2012
ÀREA DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT
- Aprovació de l’Adjudicació del Contracte de Concessió Administrativa de la gestió i explotació
del Centre d’Acollida del Territori de Vilajuïga.
0

- Adjudicat a l’empresa Via Pirena Alt Empordà,
- Aprovació de l’Adjudicació del Conveni de Col·laboració per a la gestió i explotació del Parc
Agrícola i de la Pedra Seca.
0

- Adjudicat a l’empresa EI. Foresterra, S.C.C.L.
- Aprovació de la renovació d’una llicència d’ús privatiu d’un terreny municipal per a destinar-lo a
un Centre d’Automodelisme de cotxes dirigits.
0

- Atorgat a l’entitat Club Radio Control Gas Empordà
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
- Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals i Generals per a l’any 2013
- Aprovació provisional de la Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013
0

Ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles. El tipus de gravamen dels
bens de naturalesa urbana: 0,44

0
0

Ordenança fiscal núm. 8, Taxa de Recollida de Deixalles. El cobrament de les quotes s’efectuarà
trimestralment mitjançant rebut. La recaptació d’aquesta taxa es podrà fer a través de la
Mancomunitat d’Aigües o l’empresa concessionària del servei municipal d’aigua conjuntament
amb el rebut dels consums d’aigua.

0
0
0
0

Ordenança fiscal núm. 14, Taxes per la utilització privativa del domini públic local. Els guals que no
tinguin sortida de vehicles s’anul·laran, i en un termini de 90 dies s’haurà de tornar la placa.

0
0

- Aprovació provisional de l’Ordenança Especial reguladora de les condicions de
manteniment, i tancament de terrenys i solars

0
0

Té per objecte normativitzar la situació de tots els terrenys ubicats dins el municipi, a fi que es
mantinguin en unes condicions que no ocasionin cap tipus de molèsties ni perjudicis al municipi.

0
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BORSA DE TREBALL

Aturat / Aturada:

Empresari / Empresària:

0

0

Les persones sense feina de Vilajuïga us
podeu inscriure al registre municipal de
l’Ajuntament.

Teniu a la vostre disposició la borsa de
treball per fer qualsevol consulta.

0

Us mantindrem informats de les feines
que ens comuniquin o disposem.

Horaris oficina municipal:
0

Dilluns de 9h a 14h i de 16h a 19h
Dimarts a divendres de 9h a 14h

Diumenge 9 de Desembre

Dissabte 19 de Gener

0

0

- Vilajuïga Club de Futbol

- Amics del Ball
0

0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup SONA BE
0

0

4a Catalana, 15h, Cistella, C.F. - Vilajuïga, C.F.

Diumenge 20 de Gener
0

Dissabte 15 de Desembre
0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

Infantil, 11h, Vilajuïga, C.F. - Llers, C.F.

Infantil, 11h, Esplais, C.F. - Vilajuïga, C.F.
4a Catalana, 15h, Vilajuïga, C.F. - Llado, U.E.

0

0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup

- Escola de Ciclisme EOBikes - Vilajuïga
0

Reunió informativa i presentació de la nova Escola de
Ciclisme al Centre Cívic a les 4h de la tarda. Més informació
a www.vilajuiga.cat
0

Diumenge 16 de Desembre
0

- Amics del Ball
0

- Amics del Ball
0

0

Dissabte 26 de Gener
0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

4a Catalana, 15:15h, Vilajuïga, C.F. - Garriguella, C.E.
0

Diumenge 27 de Gener
0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup ELS MAGICS
0

Dissabte 22 de Desembre
0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

Infantil, 11h, Vilajuïga, C.F. - L’Escala, F.C.
0

- Amics del Ball
0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup BLUE MOON

4a Catalana, 17h, Fortia, C.E. - Vilajuïga, C.F.
0

0

Diumenge 23 de Desembre

0

Diumenge 3 de Febrer
- Vilajuïga Club de Futbol

0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

Infantil, 11h, Vilajuïga, C.F. - La Jonquera, U.E.
0

- Amics del Ball
0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup PERE VILA
0

0

Infantil, 10:30h, La Salle Figueres, C.E. - Vilajuïga, C.F.
4a Catalana, 15:30h, Selvatans, C.F. - Vilajuïga, C.F.
0

- Amics del Ball
0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup DUET DE BANYOLES
0

Diumenge 30 de Desembre

Diumenge 10 de Febrer

0

0

- Amics del Ball

- Amics del Ball
0

0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup QUE TAL
0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup SONA BE

Diumenge 6 de Gener
0

- Amics del Ball

0

Dissabte 16 de Febrer
0

- Vilajuïga Club de Futbol

0

0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup SI FA SOL

0

4a Catalana, 15:30h, Vilajuïga, C.F. - S. Llorenç Muga, F.C.

Diumenge 17 de Febrer
0

Dissabte 12 de Gener
0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

Infantil, 11h, Pont de Molins, C.F. - Vilajuïga, C.F.
4a Catalana, 15h, Vilajuïga, C.F. - Vilabertran, A.E.
0

- Vilajuïga Club de Futbol
0

Infantil, 11h, Vilajuïga, C.F. - Portbou, C.E.

Horari Ajuntament de Vilajuïga
0

Diumenge 13 de Gener

Dilluns
Mati de 9h a 14h - Tarda 16h a 19h

0

- Amics del Ball
0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6h de la tarda
amb el grup GENIOUS

0

Dimarts a Divendres
Mati de 9h a 14h

