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CALENDARI
DE TRIBUTS
MUNICIPALS

PUNT ELÈCTRIC

DATA MÀXIMA DE PAGAMENT
02/05/2017
· Impost sobre béns immobles urbans · 1a fracció · DOMICILIAT
· Impost sobre béns immobles rústics construïts · 1a fracció · DOMICILIAT
· Impost sobre vechicles de tracció mecànica
01/06/2017
· Impost sobre béns immobles urbans · 2a fracció · DOMICILIAT
· Impost sobre béns immobles rústics construits · 2a fracció · DOMICILIAT
03/07/2017
· Impost sobre béns immobles urbans · NO DOMICILIAT
· Impost sobre béns immobles rústics · NO DOMICILIAT
· Impost sobre béns immobles rústics construïts · NO DOMICILIAT
· Taxa per gestió de residus domèstics
· Taxa per gestió de residus comercials
· Taxa servei de cementiri municipal
· Taxa per entarda de vehicles-guals
01/08/2017
· Impost sobre béns immobles urbans · 3a fracció · DOMICILIAT
· Impost sobre béns immobles rústics construits · 3a fracció · DOMICILIAT
01/09/2017
· Impost sobre béns immobles rústics · 1a fracció · DOMICILIAT
02/11/2017
· Impost sobre béns immobles urbans · 4a fracció · DOMICILIAT
· Impost sobre béns immobles rústics · 2a fracció · DOMICILIAT
· Impost sobre béns immobles rústics construits · 4a fracció · DOMICILIAT
· Impost sobre activitats econòmiques

D’acord amb el calendari de
pagament dels diversos impostos i tributs municipals,
el mes de febrer va arribar
una carta personalitzada de
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, que és
qui gestiona el cobrament
d’aquests tributs, en aquesta carta s’hi feien constar les
dates de pagament de tots
els rebuts ja fossin domiciliats o no.
Tenim constància que hi ha
gent que no ho ha rebut i és

per aquest motiu que reproduïm el calendari en aquesta
mateixa pàgina.
D’altra banda, també aprofitem per dir-vos que enguany
l’ORGT no permet fer cobraments fins que ells tinguin
aprovat el padró i això fa que
la primera data del pagament
fraccionat de l’IBI urbà sigui
el mes de maig i al mateix
temps per la seva gestió han
avançat la data de l’últim cobrament al 2 de novembre,
com a molt tard. Aquests
terminis els han marcat des

d’aquest organisme.
Som dels pocs ajuntaments
que ho tenim fraccionat en 4
pagaments, i dels consultats
(Sabadell i Pont de Vilomara) es trobaven en la mateixa
situació, i en el cas de Sabadell han avançat el quart
pagament al 2 d’octubre.
Enguany l’IBI urbà ha baixat
aproximadament un 2%, la
taxa per entrada de vehicles-gual també ha baixat i
s’ha apujat lleument el rebut
d’escombraries.

Ja està en marxa el punt
de càrrega per a vehicles
elèctrics situat a la Plaça
de l’Ajuntament. De moment s’ha habilitat una
plaça d’aparcament per tal
d’utilitzar aquest punt amb
la previsió d’ampliar a dues
places. Ha sigut un procés
llarg a causa dels entrebancs
posats per la distribuïdora
elèctrica, una actitud que
entenem que respon a la
poca sensibilitat ambiental
d’aquestes organitzacions
que només busquen el seu
benefici.
Si voleu utilitzar aquest punt
de càrrega, només cal que
demaneu a l’OAC la clau i
la targeta, que amb un cost
únic de 10€ us permetrà recarregar el vehicle de forma
gratuïta.

ANTENES DE TV I TDT
Actualment s’està duent a terme un canvi en les antenes de televisió, ja que cal adaptar-les a la nova tecnologia 4G. Aquest
canvi provoca que en algunes llars no es puguin sintonitzar
alguns canals de televisió o fins i tot, cap ni un. Aquesta problemàtica és responsabilitat de l’empresa instal·ladora, i per
aquest motiu es faran càrrec de solucionar-ho de forma gratuïta durant els propers 5 mesos. Passat aquest període de
temps, l’empresa ho solucionarà, però caldrà pagar el servei.
Aquesta empresa ha habilitat uns mitjans de contacte per tal
que si en alguna llar hi ha problemes de recepció, només caldrà que les persones afectades es posin s’hi posin en contacte. Podeu fer-ho per email: ayuda@llega800.es o bé per telèfon
900 83 39 99.

PORTA A PORTA
Des de l’Ajuntament
volem fomentar el
reciclatge al nostre
municipi, que actualment esta al voltant
del 35%; és a dir, de cada
10 quilos d’escombraries, més de 6
acaben a l’abocador. Per aquest motiu es vol implantar un nou
sistema de recollida d’escombraries anomenat Porta a Porta,
com fan els municipis propers de Prats de Lluçanès, Artés,
Santpedor, Santa Maria d’Oló i en breu també començaran
Navarcles i Súria. Així doncs, us animem a venir a l’estand
que l’Ajuntament muntarà a la Fira de Primavera, on hi podreu
trobar informació relativa als costos de les escombraries, el
model de recollida o la producció d’escombraries a nivell de
poble. També es faran enquestes per copsar l’opinió de la població recompensades amb un obsequi, es repartiran tríptics
informatius i es farà un taller per conèixer què hi trobem en un
contenidor a Navàs. Així doncs, per la Fira es donarà el tret de
sortida a la campanya, la qual s’allargarà fins a l’octubre, i des
d’on us anirem informant i entre tots i totes decidint com serà
aquest nou servei.

CARRETERA DEL MUJAL
Finalment s’han acabat les
obres de millora de la vorera de la carretera del Mujal. Aquesta segona fase
d’execució ha servit per acabar de fer els passos elevats,
col·locar embornals i refer les
voreres per tal d’evitar que
es repeteixin les inundacions
que van patir els veïns ens els
últims episodis de fortes pluges. En total, les dues fases
han suposat un despesa de
110.355,75€, i desitgem que
serveixin per evitar la problemàtica d’aquesta zona i també
millorin l’accés a la via verda
des del centre del poble.

L’OMPLE: FOMENT DE L’OCUPACIÓ
I L’EMPRENEDORIA
Des de l’OMPLE treballem per fomentar l’emprenedoria i
l’Economia Social i Solidària, i també per millorar l’ocupació
de les persones del nostre poble mitjançant diferents xerrades i tallers, com ara: un curs d’alfabetització de català
amb 14 persones, un taller d’elaboració de làctics a càrrec
de l’Escola Agrària de Manresa, una xerrada d’emprenedoria
i Linkedin a l’EDN a càrrec de l’Enric Bastardes, un curs de
manipulació d’aliments a càrrec d’en Josep Rosselló de la Diputació de Barcelona, amb 30 inscrits. Recentment hem dut
a terme el taller d’elaboració de cervesa a càrrec d’en Miquel,
de l’empresa Cerberus d’Artés, amb 26 persones. Properament a l’EDN vindrà la Laura Celdran de l’empresa CoreBicycle a explicar-nos la seva experiència com a emprenedora.
Per Fira de Primavera vindrà l’Enric Bastardes a parlar-nos
sobre la importància de canviar les formes de pensar i repensar-nos constantment
Al Servei Local d’Ocupació hem realitzat les següents accions: 52 persones ateses, 83 assessoraments, 31 assistents
al Club de la Feina i 31 insercions aconseguides.

PODA D’ARBRES

MUNICIPALITZEM

L’any passat no es van podar els plataners del passeig
i aquest any s’han podat molt
poc, només se’ls ha efectuat
una poda de reestructuració.
Això és degut a que des de fa
dos anys hem incorporat una
estratègia per fer un control
integral de les plagues afecten
als arbres i jardins del poble.
Aquest sistema busca eliminar les molèsties que causen
les plagues a llarg termini.

Municipalització és sinònim
de transparència i condicions
laborals més justes. Aquest
govern aposta definitivament
per anar municipalitzant
els serveis que presta, i en
aquest moment estem treballant en la contractació dels
peons que han de garantir
el servei de la neteja viària.
Passat l’estiu serà el torn de
la municipalització del servei
de recollida de residus.

LLIBRERIA OBRADORS 1917-2017
La Llibreria Obradors de Navàs ha celebrat el primer segle de
vida, i ho ha fet amb una original exposició de diaris i revistes
publicats durant la centúria, entre elles el popular TBO, i convidant a la clientela a galetes i pastissos casolans.
En reconeixement a la trajectòria comercial i a la seva implicació en la vida social i cultural de Navàs, l’Ajuntament de Navàs
els lliurarà una placa per la Fira de Primavera.
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