Nota
març 2017
Pressupost participatiu
Una vegada ﬁnalitzat el procés de votació de propostes i suggeriments dels pressupostos
participatius del pressupost municipal del 2017 s’han publicat a la Web de l’ajuntament
Navata en data del 3 /3 /2017 i els oferim el resultat i respostes a les peticions.

Estat actual de les altres propostes presentades durant el procés
de votació del Pressupost Participatiu 2017

Nou format de la web de
l’ajuntament de Navata

Taller de gimnàstica gratuït
per a la gent gran

Estan molt avançats els treballs de
modiﬁcació de la Web municipal i creiem
que amb uns dos mesos es podran
presentar amb un nou format més modern
i dinàmic, el de “L’ajuntament a un clic”,
molt més visual i pràctic.

Del proper dia 15 de març ﬁns al 17 de
maig tots els dimecres, es portarà a terme
al centre cívic de 3 a 4 de la tarda els tallers
de gimnàstica per a gent gran.
PER INSCRIPCIONS ADRECEU-VOS A
L’AJUNTAMENT

Transparència GENCAT i Agenda d’activitats
Dins el Web municipal, en la pestanya “l’ajuntament” hi trobareu al ﬁnal de la columna
TRANSPARÈNCIA GENCAT, una aplicació per conèixer les dades pressupostàries dels
municipis de Catalunya, saber les ﬁnalitats a les quals es destinen els recursos, així com
comparar amb d’altres municipis.
En l’apartat de “DESTACATS” hi ha “L’AGENDA D’ACTIVITATS” que és la programació de
les activitats i actes que hi ha Navata cada dia, al centre cívic, a l’escola, etc.

Manifestació ciutadana de protesta pel punt negre en la N-260
de l’encreuament de la variant d’Ordis
El passat dia 21 de febrer tingué lloc la primera trobada d’un moviment social, per organitzar
manifestacions de protesta, per tal de sensibilitzar el Ministeri de Foment d’Espanya perquè
acceleri la solució al punt negre en què s’ha convertit aquest encreuament, pel nombre de
sinistres que hi ha i que s’inclogui en el programa de SEGURETAT VIÀRIA
L’ajuntament liderarà la manifestació, i us informa, per si voleu participar-hi que hi ha una
propera trobada per tal d’avançar en la programació. També s’ha convidat els pobles
veïns i usuaris de la via:
Dia 17 de març de 2017
Lloc: Centre Cívic
Hora: 8 del vespre

ITV Unitat mòbil per a tractors i ciclomotors
El dia 3 d’abril es desplaçarà a Navata, a la zona d’equipaments c/ de l’Educació i l’Esport,
zona del pàrquing.
Atenció: ITV obligatòria per a ciclomotors de 49 c.c. i vehicles agrícoles
3 d’abril de 2017
De 9,00 A 14,00 h
La recepció de vehicles es realitzarà ﬁns 15 minuts abans de ﬁnalitzar el servei.
El cost de la ITV per vehicles serà l’establert segons les tarifes aprovades per la
Generalitat de Catalunya.
S’haurà de reservar hora al web: www.citaprevia.cat o bé trucant al tel. 902 31 32 31.

Taller de reciclatge “ Dóna una altra oportunitat als residus”
Des de l’Àrea de Medi Ambient i amb el Consell Comarcal es proposen uns tallers gratuïts
per donar una altra oportunitat als residus.
Dies: 16 i 18 de maig
Lloc: Can Gerard
Hora: de les 18 a les 20,30 h

Preinscripcions a l’escola “Joaquim Vallmajó” i llar d’infants
“Belluguets” pel proper curs 2017 / 2018
A partir del proper dia 23 de març ﬁns al 4 d’abril s’obre el període de preinscripció a
l’escola pel proper curs 17/18.
A partir del dia 2 de maig ﬁns al dia 12 del mateix mes s’obre el període de
preinscripcions a la llar d’infants de les 9,30 ﬁns a les 11 h per al proper curs 17/18.

Servei d’avisos i informació municipal
Us recordem que per gaudir d’aquest servei disposeu de diverses opcions: del servei de
Whatsapp, Telegram o e-mail: infoajuntament@navata.org i amb independència del sistema
que escullis rebràs la mateixa informació.
Si desitges disposar del servei d'avisos i d'informació Whatsapp has de demanar ser inclòs a
la llista de difusió, enviant un missatge de Whatsapp amb la paraula ALTA al telèfon 671 501
352.
De la mateixa manera, si desitges donar-te de baixa, pots enviar un missatge Whatsapp amb
la paraula BAIXA al telèfon 671 501 352.
Nota: En cap cas el número de telèfon habilitat pel servei de Whatsapp pot considerar-se ni
utilitzar-se com un dels canals de contacte amb l’Ajuntament de Navata.

Assemblea de Pessebres de Catalunya a Navata
El proper diumenge dia 26 de març, se celebrarà a la nostra vila l’Assemblea Anual de les
Associacions de Pessebres de Catalunya, esdeveniment rellevant per l’Associació d’Amics
de Navata i el voluntariat, pel reconeixement a la seva tasca i esforç en la difusió de la tradició
pessebrista, i per la vila, que assumirà la trobada d’associacions de pessebres de Catalunya.

Ordenança de convivència ciutadana
S'està treballant en la redacció i adequació d'un model tipus d'ordenança de convivència
ciutadana pel municipi de Navata, amb els objectius de:
Conscienciar als nostres veïns de la necessitat d'un comportament cívic.
Informar de la nova ordenança de civisme
Informar que els comportaments incívics:
-Molesten la gent
-Perjudiquen a tothom i al poble
-Tots en podem ser perjudicats per un comportament incívic aliè.
Navata és casa nostra i l'hem de cuidar

