BANDO INFORMATIU
Estimats veins, en cumpliment del vostre dret a ser informats de la gestió municipal, vullc
comunicar-vos dos bones noticies:

1. La primera es la baixada en 6 euros del rebut de la basura
per l’any
any que ve (2014).
Rebut ajuntament + Rebut consorci

(2012)

= 70 + 42 =

112 euros

Rebut ajuntament + Rebut consorci

(2013)

= 46 + 63 =

109 euros

Rebut ajuntament + Rebut consorci

(2014)

= 46 + 58 =

104 euros

La baixada es de 5 euros per casa i es degut a dos raons: el consorci ha baixat el preu que
cobra per tonelada i ademes a Villalonga hem generat menys tonellades
tonellades de fem, gracies a
que reciclem.
VILLALONGA
Any

Tonellades de
fem produides.

2010

1.880 Tm

2011

1.641 Tm

2012

1.514 Tm

2013

1.406 Tm

Gracies al esforç de tots hem generat 100 tonellades menys de basura o el que es el mateix
mes de 100.000 kilos menos de basura en l’any 2013.
Pero encara hi ha veins que no reciclen i si recliclaren ens podría baixar mes el rebut.
Vos anime des de l’ajuntament a reciclar per deixar una Villalonga mes neta
net als nostres fills ,
pero

tambe per estalviar-nos
nos diners en el rebut del fem.

Vei, si encara no recicles deus de fer-ho
fer
es molt fácil:

2. La segon noticia es la baixada del IBI (impost de bens inmobles) per
aquelles persones que teniu terrenys urbanitzables.
Des de l’ajuntament varem demanar que ens baixaren el valor catastral del terrenys
urbanitzables, perque era injust que propietaris que tenien un bancal de tarongers en
terreny urbanitzble pagaren quasi com si tingueren un solar. Be, catastre ens ha fet
cas i ha fet una revisio parcial i aixi alrededor de 130 veins voran con baixa el seu
rebut del IBI de solars urbanitzables alrededor de un 60% mes o menys.

3.Tambe anunciar-vos que aquestes festes anem a tindre una escola de nadal per els nostres
xiquets/es a um preu mês economic que mai, per que ningú xiquet o xiqueta puga quedar-se fora per questions
economiques.
Aquesta escola social de nadal,es fruit de la participacio del veins i de les associacions del nostre poble em la
elaboracio dels pressupostos participatius que hem fet enguany , demostrant aixi ,que son uma ferramenta molt
bona per millorar els serveis educatius i socials del nostre poble.
La escoleta de Nadal tindra lloc entre els dies 23 de desembre i 3 de gener.
El preu per xiquet es de 5 euros, i es fara em l’escola publica Verge de la Font.
Les inscripcions es faran entre el dies 16 y 20 de desembre a l’Ajuntament.

Veins, un grup de jovens del nostre poble ens han fet arribar un missatge del pare Noel i dels Reis Macs, demanant la
ajuda de tot el poble per tal de recuperar la ilusió i la magia del Nadal. Per colaborar amb els Reis Macs i Amb Pare
Noel, l’Ajuntament ha preparat unes activitats per engalanar els carrers del Villalonga.
Els xiquets que vullguen participar acompañats del pares hauran d’acudir a la casa de la Cultura els dissabtes 14 i 21
de desembre pel mati, de 10 a 13h. Les activitats son gratuites.
Per finalitzar aquest bando nomes en queda animar-vos a participar en la campaña dels nostres comerciants i
hostelers “ Comprar en el comerç de Villalonga te premi.”
En nom del ajuntament que presidisc, els funcionaris i els regidors de Villalonga: Vos dessitjem unes bones festes, un
bon Nadal i un any 2014 ple d’ilusio i felicitat.
El Vostre alcalde.

