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1. Equilibri pressupostari i reducció de l´endeutament 
 
Cal recordar que el nostre país pateix una crisi econòmica i financera des de l’any 2007. Fins 
aleshores els ingressos principals dels ajuntaments, i Avinyonet no era una excepció, eren els 
relacionats amb el que ara anomenem “bombolla immobiliària”.  
És per això, i en vistes d’un esperat descens d’aquest ingressos en les arques municipals, que des del 
primer mandat de l’equip de govern, liderat per en Josep Maria Bartolomé, es va establir l’equilibri 
pressupostari com un dels objectius principals, sense, en la mesura del possible, reduir o retallar en els 
serveis al ciutadà o en el manteniment dels espais del nostre poble.  
Malgrat que les retallades del diner públic també afecten i de forma significativa al Consistori 
avinyonetenc, podem dir, amb cert orgull, que l’economia del nostre municipi gaudeix d’un estat just 
però saludable, aconseguint l’equilibri pressupostari en els darrers anys. No cal oblidar  l’endeutament 
important que va heretar en el primer mandat i que en els darrers anys s’ha reduït considerablement. 
Pel que fa a totes aquelles despeses i inversions que realitza l’equip de govern de l’ajuntament, abans 
de portar-les a terme, es tenen en compte totes les variables per així prendre decisions viables en el 
futur, tant socialment com econòmicament. 

 
2. Calendari del contribuent  
 
 
Concepte 
 

 
Període 

 
Termini pagament 

 
Lloc de cobrament 

 
- Taxa de cementiri 
- Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica 
 

 
Anual 

 
Del 15 de maig 
al 15 de juliol 

 
- Oficines de l’Ajuntament  
- Domiciliació 
- Transferència 
 
  

- Impost de béns urbans 
- Impost de béns rústics  
- Rètols i tanques publicitàries 
 

 
Del 15 d´octubre  
al 15 de desembre 

 
- Taxa d’aigua 
- Taxa d’escombraries 
- Taxa de clavegueram 
 

 
Trimestral 

  
- Domiciliació factura  
  PRODAISA  
 

 
 
3. Concessió del servei de bar-Centre Cultural Puigventós (Mas Pau) 
 
Des del 18 d´abril de 2013 podeu consultar el plec de clàusules administratives corresponents a la 
concessió del servei de bar existent al costat del Centre Cultural Puigventós, a la urbanització Mas 
Pau, publicades al BOP i a la web de l´Ajuntament. 
 
 
 

 
 
 
4. Sol·licitar l´alta al padró de vehicles del nostre municipi 

Vehicles nous 

Per tal de matricular el vehicle, i donar-lo d’alta al padró de vehicles de l’Ajuntament d´Avinyonet de 
Puigventós, s’ha de liquidar l’IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica) d’acord amb les tarifes 
vigents, i matricular el vehicle a la Prefectura de Trànsit. Una vegada matriculat, Trànsit comunica 
l’alta del vehicle a l’Ajuntament per incloure’l al padró de l’exercici següent.  

Vehicles transferits (de segona mà) 

La venda o transferència d’un vehicle s’ha de comunicar a la Prefectura Provincial de Trànsit 
presentant el justificant de pagament de l’any en curs el qual està obligat a pagar el titular del vehicle 
el dia 1 de gener.  
Una vegada presentat el document de transferència a la prefectura, Trànsit comunica l’alta del 
vehicle a l’Ajuntament per incloure’l al padró de l’exercici següent.  
 
Domiciliacions de l’IVTM 

Podeu domiciliar el pagament de l’IVTM al vostre compte corrent. 
Si vol domiciliar el pagament per propers exercicis, heu de comunicar les dades a 
l´Ajuntament. 
L’ordre de domiciliació tindrà efectes a l’exercici vigent, si es tramita en un termini de dos mesos 
anteriors a l’inici de cobrament. En cas contrari, la domiciliació tindrà efectes per a l’exercici següent.  
El període de cobrament es pot consultar al calendari del contribuent de l’Ajuntament. 
Per al 2013 serà del 15 de maig al 15 de juliol. 
 
Preu i exempcions 

Segons  l´Ordenança Fiscal núm.9 que regula l´impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Alguns exemples de tarifes: 

Turismes: 
de menys de 8 cavalls fiscals....................................20,00€ 
de 8 a11.9 cavalls fiscals............................................45,00€ 
Ciclomotors i motocicletes de fins a 125 cc.............  8,00€    
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc ...........15,00€  
 
Canvi de domicili 

Des de l´Ajuntament us gestionem el canvi de domicili del vostre vehicle.  

En el cas que canvieu de municipi i us empadroneu a Avinyonet de Puigventós, des de l´Ajuntament 
us podem gestionar el canvi de domicili del vostre vehicle.  

La persona titular del vehicle o el representat legal degudament autoritzat,  haurà d´aportar la 
següent documentació:  

• El titular ha d´estar empadronat a Avinyonet de Puigventós 
• Fotocòpia NIF/CIF del titular 
• Fotocòpia fitxa tècnica del vehicle  
• Original i còpia del permís de circulació  
• Rebut de l´IVTM al corrent de pagament 
• Dades bancàries (si vol domiciliar el pagament de l’impost) 



 
 
 
5. Adequació de l´enllumenat públic exterior 
 
Per tal de millorar els serveis d´Avinyonet de Puigventós, s´ha portat a terme l´adequació de 
l´enllumenat públic en alguns punts del casc antic, al c/ Simó Llauneta i en alguns punts de la 
urbanització Mas Pau, encaminades a millorar l´eficiència energètica i disminuir les afeccions al medi. 
Pel mateix motiu s´ha sol·licitat una subvenció convocada per l´Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona, per a actuacions en el marc del Pla a l´Acció d´Energia Sostenible (PAES) per a 
l´adequació de l´enllumenat públic exterior d´Avinyonet de Puigventós, que consisteix en la substitució 
de làmpades de vapor de mercuri VM/125W existents per LEDS d´alt rendiment de 20W 110lm/W. 
2700K. 
Les zones d´actuació estarien ubicades a tot el casc antic i al sector Illes i Noves Illes. En aquests 
punts és on la lluminària és més deficient i contaminant. 
 
 
6. Sol·licitud de subvencions relatives a la convocatòria del Pla Únic d´Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) 2013-2016 
 
A dia d’avui, amb la crisi existent, no s’han de portar a terme projectes d’inversió que no siguin 
estrictament indispensables i alhora potenciar aquells projectes que portin aparellat una reducció de la 
despesa corrent i una millora de la qualitat de vida dels vilatans. 
 
És per això que s´ha sol·licitat al Departament de Governació i Relacions Institucionals la inclusió al 
PUOSC 2013-2016 , com a projecte prioritari, el Projecte de substitució de part de l’enllumenat públic 
de la urbanització Mas Pau, canviant les lluminàries existents per leds, la qual cosa, a més a més de 
donar més llum, reduiria substancialment la despesa d’electricitat. 
 
El segon projecte que es proposa és l´execució de les escales que han de connectar el carrer de Les 
Illes i la zona dels Camps de la Font, lloc on hi han d´anar les noves escoles. Recordem que aquesta 
obra ve imposada pel Departament d´Ensenyament. 
 
Finalment, es presenta un tercer projecte que tindria la finalitat de cobrir despeses, al llarg del 
quadrienni 2013-2016, derivades del manteniment i conservació d´infraestructures, edificis i locals, 
maquinària, sistemes informàtics, així com dels vehicles municipals. 

 
 
7. Consolidació i adequació de la part sud del recinte emmurallat 
 
Les obres objecte de subvenció es van començar a executar el 2011 mitjançant el Pla de Restauració 
de Monuments 2011. Estava previst l´inici de les obres pel dia 8 de novembre de 2011, però com a 
conseqüència  de les fortes i constants  pluges, el dia 7 de novembre de 2011 es va produir la caiguda 
sobtada d´una part de les restes del recinte emmurallat, amb la conseqüent caiguda, també, del pilar 
que les sustentava. Davant el nou escenari, no era possible utilitzar el mateix sistema constructiu que 
proposava el projecte inicial. Això va fer augmentar el pressupost considerablement. Aquestes obres 
es van acabar a mitjans del 2012, però donat que hi va haver aquest augment imprevist del pressupost 
es demana poder-lo pal·liar mitjançant el Pla de Restauració de Monuments 2013 i mitjançant la 
subvenció Viure al Poble (FEDER) 
Enguany se sol·licita la subvenció del Pla de Restauració de Monuments per part de les obres 
executades el 2012, corresponents a la realització de nous murs de contenció i construcció de la 
barana perimetral i per la totalitat de les del 2013, actuació que té per objecte l´enjardinament de 
l´espai. 
 
 
 

 
 
8. Projecte de condicionament de les rutes de La Garriga d´Empordà dins el terme 
municipal d´ Avinyonet de Puigventós i sol·licitud de declaració de BCIL (Bé Cultural 
d’Interès Local) de les barraques de pedra seca. 
 
 
La Garriga és un espai que destaca per l´elevat nombre de construccions associades a l´arquitectura 
tradicional: barraques de pedra seca de mides i estils molt diversos, murs de pedra seca, antics 
canals de drenatge dels camps, etc. Una verdadera xarxa d´infraestructures que va transformar 
zones ermes en llocs productius. Com deia Josep Pla, “una arquitectura de l´enginy i de la 
necessitat”. 
Aquestes construccions són un element d´identitat de la zona de primer ordre i tenen, a més, un gran 
interès patrimonial i paisatgístic. Totes aquestes construccions responien a les necessitats del pagès 
i del conreu. El seu origen es remunta a finals del segle XIX. 
 
Després de tenir coneixement de la publicació, per part del Departament d´Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de la Resolució per la qual 
s´aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d´actuacions en els espais naturals 
protegits de Catalunya, l´Ajuntament d´Avinyonet de Puigventós ha redactat i ha demanat que sigui 
admès un Projecte pel condicionament de les rutes de la Garriga d´Empordà dins el terme municipal 
d´Avinyonet de Puigventós. 
Els objectius, definits al projecte, són els de millorar el traçat dels camins, restaurar de la pedra seca 
i millorar la divulgació dels valors culturals i naturals de l´espai. 
El projecte té dos valors socials clarament diferenciats: la creació de llocs de treball, ja que per a 
l´execució d´aquest projecte és factible la contractació de persones en risc d´exclusió, i la divulgació 
del patrimoni. 
La fragilitat de l´espai de la Garriga fa que, si no hi ha una actuació ferma i ben planificada per part 
de les institucions i entitats, es perdi definitivament el precari equilibri paisatgístic i mediambiental 
d´un territori amb personalitat pròpia i l´oportunitat de recuperar l’arquitectura tradicional, amb la qual, 
amb tant d´esforç, contribuïren els nostres avantpassats al llegat cultural empordanès. 
Cal protegir de manera efectiva el patrimoni de la pedra seca i com a primer pas per garantir-ne la 
conservació es proposa, juntament amb altres ajuntaments i entitats, que es declari Bé Cultural 
d´Interès Local una selecció de les barraques més representatives i més ben conservades. 
 
 
Per altra banda, des de l´Ajuntament, hi ha la intenció d´editar tríptics municipals divulgatius, posant 
èmfasi als valors patrimonials del municipi en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Projecte Okup´alt 2013 

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal va posar en marxa la segona edició del Projecte Okup’Alt 
2013. Es tracta d'un projecte que combina alhora formació professionalitzada i relació amb el món 
empresarial de la comarca, i que permet  encoratjar els joves participants, per tal que augmentin les 
seves capacitats i habilitats professionals, i que així afavoreixin el seu nivell d'autoestima i alhora la 
seva autonomia. Apareix per oferir un recurs de qualitat per aquells joves que no han superat 
l'ensenyament obligatori, que es troben en la franja de 16 a 19 anys i que malauradament no estudien 
ni troben feina. 

Per impulsar-lo es compta, des de l´Àrea de Joventut, amb la complicitat de tots els municipis amb 
tècnic de joventut de l'Alt Empordà,  i amb la col·laboració del teixit empresarial i dels diferents agents 
socials del territori. 

 Els objectius del projecte són: 

- Oferir un recurs que disminueixi el percentatge de joves que no estudien ni treballen. 

- Apropar els joves a les empreses de la comarca. 

- Augmentar l'autoestima dels joves i millorar-ne la seva autonomia. 

- Implicar als joves en un projecte comú i incentivar la cultura de l'esforç i la                

                       responsabilitat en el treball. 

-  Millorar les habilitats de relació i intercanviar coneixements i experiències. 

-  Minimitzar l'impacte de l'atur juvenil. 

-  Promocionar oficis que puguin convertir-se en una sortida laboral per als joves. 

 

Al municipi d´Avinyonet de Puigventós, una de les tasques ha estat pintar l´exterior de la Llar d´Infants 
municipal. D´altra banda s´han realitzat tasques d arranjament a la urbanització Mas Pau i de pintura a 
l´escola Gonçal Comellas. 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Línia groga davant la sortida de l´escola 
 
La manca de visibilitat que suposa el tram viari de davant de l’entrada de l’escola i l’elevat trànsit a la 
zona en hores punta, va fer que, en el seu moment, es pintés una línia groga al terra per evitar la 
parada i/o estacionament al davant. 
 
La majoria heu entès el problema i respecteu la senyal. Malauradament una minoria hi seguiu 
parant/estacionant. 
 
Donada aquesta situació, i avantposant sempre la seguretat a qualsevol altra consideració, us 
demanem de no parar/estacionar en línia groga. 
Esperem que el nostre advertiment sigui pres en consideració. 
 
 
11. Bloqueig temporal del c/ Tramuntana de la urb. Mas Pau al pas soterrat 
 
Degut a reiterades infraccions per part d´alguns veïns, fent cas omís a la senyalització que prohibeix 
accedir des del c/ Tramuntana de la urbanització Mas Pau a la carretera N260, l´Ajuntament es veu 
obligat a prendre la mesura de bloquejar aquest tram per tal d´evitar accidents.   
 

12. La Marató de TV3 2012 
 
El passat mes de desembre va tenir lloc la Marató de TV3, projecte solidari impulsat per TVC i la 
Fundació de la Marató, amb l'objectiu d'obtenir recursos econòmics per a la recerca científica sobre 
diferents malalties. Aquesta darrera edició va estar dedicada al càncer, aconseguint un nou èxit de 
mobilització social i una gran xifra econòmica excepcional, 10.113.152 euros, que impulsaran la 
recerca en aquesta malaltia. 
Des de el nostre municipi es van endegar dues iniciatives. Una, organitzada conjuntament amb els 
pobles de Vilanant-Taravaus i Cistella-Vilaritg, que va consistir en un Play-Back i que es va dur a 
terme el dia 9 de desembre. L´altra va ser una caminada popular, el dia 16 de desembre, que va 
organitzar l´Ajuntament d´Avinyonet de Puigventós. 

Ambdues van tenir un gran èxit de participació i, és per això, que volem donar-vos les gràcies a tots 
aquells que vàreu assistir i participar en aquestes iniciatives, perquè gràcies a vosaltres vam poder 
aportar la quantitat de 1.608,10€ per col·laborar amb la causa. 

    

 
 
 
 
 
 
   
 
                                                   
                                                Foto de grup el dia de la caminada popular                                         



 
13. Els Ajuntaments de Vilanant-Taravaus, Avinyonet de Puigventós i Cistella-Vilaritg 
van organitzar conjuntament una Jornades Esportives que es vàrem celebrar el cap de 
setmana del 30 i 31 de març 

Amb el lema “Posa’t les vambes, tinguis l’edat que tinguis”, els Ajuntaments de Vilanant-Taravaus, 
Avinyonet de Puigventós i Cistella-Vilaritg van organitzar les Jornades Esportives VAC amb la 
celebració de més de 30 especialitats al voltant de l’esport destinades a totes les edats, que anaven 
des d’una Caminada popular  fins a una duatló, que van recórrer les tres poblacions.  
A més es va poder participar en un Paintball, tir al plat, un circuit elèctric d´educació vial i un parc 
infantil amb inflables per als més petits. 
Per a la cloenda dels actes es va organitzar un dinar popular i ball de fi de festa. 
 
MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS COL.LABORADORS, PATROCINADORS I VOLUNTARIS 
 
  
14. Jocs de Rol a Avinyonet de Puigventós 
      

 
Des de l´àrea de joventut de l´Ajuntament treballem per a 
dinamitzar el jovent  i  poder oferir-los  diferents activitats i tallers.  
Des del mes de febrer, a Avinyonet de Puigventós, es porten a 
terme partides de Jocs de Rol a la biblioteca. 
Volem agrair a l´associació “La Taverna de Java” per organitzar, 
un dissabte de cada quinze dies, partides de Jocs de Rol per als 
joves a partir dels 12 anys. Tenim coneixement que el grup de 
participació cada vegada és més gran.  
 
Agrair també a en Sergi que va venir a fer un taller de DJ al 
Centre Cultural Puigventós. 
 
Esperem, en breu, poder oferir als nostres joves més activitats i 
tallers.           
 
 
 
 
 
 

 
15. Pubilla i Hereu d´Avinyonet de Puigventós 
 
La figura de la pubilla i l´hereu és una de les més conegudes de les nostres tradicions. 
Actualment  té com a objectiu la representació dels joves del municipi i nomenar algú pubilla o hereu 
representa apadrinar-lo d’alguna manera i fer-lo representant de la localitat. 
 
Et comuniquem que, enguany, volem organitzar la proclamació de la “Pubilla i Hereu d´Avinyonet de 
Puigventós 2013”, en el marc de la Festa Major. 
 
Si tens entre 16 i 19 anys i estàs interessat o interessada en participar-hi ens ho hauràs de comunicar 
abans del 30 d´abril de 2013.  
 
Ens pots enviar un correu-e a : ensenyament@avinyonetdepuigventos.cat 

 
16. Adéu al Doctor Moisès Broggi 
 
El Dr. Moisès Broggi va morir  la matinada del passat dia 31 de desembre de 2012.  
Fidel a si mateix, la senzillesa i la humilitat el van acompanyar fins al seu darrer sospir. El seu nét, 
l´Oriol Broggi, deia el dia del seu funeral: “Era la intel·ligència al servei de la bondat”. Quina gran 
veritat! 
La seva mort va sacsejar la societat catalana i les mostres de condol i respecte van arribar des de 
totes les esferes i instàncies. Cal recordar, però, que a banda de la seva Barcelona natal, era l´Alt 
Empordà l´indret on havia passat més temps i en el qual acostumava a estiuejar.  
El Dr. Broggi estava vinculat amb Avinyonet de Puigventós des dels anys 70. 
Si l´alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias, deia el dia de l´enterrament que ja seria hora que la ciutat 
comtal li dediqués un carrer, caldria remarcar que el mateix Dr. Broggi ja va inaugurar una avinguda 
amb el seu nom, el mes de juliol del 2011, a  Avinyonet de Puigventós, en el marc de la festa major. 
En aquella ocasió, i després de les paraules de l´alcalde, Sr. Josep Mª Bartolomé, i de fer-li entrega 
d´una placa commemorativa, el Dr. Broggi, amb 103 anys, va prendre la paraula i es va dirigir a tots 
els assistents per agrair-los l´homenatge,  afirmant que “els homenatges que tenen sentit són els 
dels pobles petits on tothom es coneix”. 
A Avinyonet, el Dr. Broggi va tenir dues cases, una primera allunyada del poble, un masia coneguda 
com Mas Bosch, i anys més tard, una altra al vell mig del poble, a la Pl. Pintor Sibecas. 
La primera casa la va comprar quan, ja entrat en anys, va relaxar la seva relació amb la medicina i 
algú el va animar a fer de pagès . Va cuidar un hort i va tenir ramats. Poc després, però, i segons 
paraules del mateix doctor en una trobada amb el Sr. Josep Mª Bartolomé, va descobrir que allò li 
donava més maldecaps que una altra cosa.- “ Si hagués de fer de pagès m’arruïnaria”-va dir.  Va  ser 
aleshores quan va comprar l´altra casa, al centre del poble, un espai molt gran que la família sempre 
ha fet servir per deixar tota mena de records. 
El poble d´Avinyonet va expressar les seves mostres de condol en una missa, oficiada per mossèn 
Pep, que es va celebrar el dia 6 de gener d´enguany. 
Descansi en pau, Dr. Broggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                               
                               Foto d´arxiu del dia de la inauguració de 
                                                 l´Avinguda Dr. Moisès Broggi 

 
 
 
COMUNICA’T AMB L’AJUNTAMENT! GRÀCIES 
www.avinyonetdepuigventos.cat  
 

mailto:ensenyament@avinyonetdepuigventos.cat
http://www.avinyonetdepuigventos.cat/

	UCanvi de domicili
	Des de l´Ajuntament us gestionem el canvi de domicili del vostre vehicle.
	En el cas que canvieu de municipi i us empadroneu a Avinyonet de Puigventós, des de l´Ajuntament us podem gestionar el canvi de domicili del vostre vehicle.

