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L’empresa NORA inicia la neteja viària al municipi
Durant la primera setmana de maig l’empresa 
Nora ha iniciat la neteja viària al municipi. L’equip 
de govern va encarregar a l’àrea d’intervenció la 
valoració econòmica de les hores que la brigada 
destinava a escombrar, i en base a aquest pres-
supost -afegit al d’escombrat a màquina de Can 
Terrer, que ja s’estava executant- es va encarregar 
a Nora l’escombrat de tot el municipi. D’aquesta 
manera, incrementant molt poc la despesa ac-
tual, es vol donar el servei de neteja viària a tot 
el municipi, i fer-lo a màquina almenys un cop al 
mes a tot arreu.
S’organitza per setmanes de la següent manera:
•	 1r	 	dimecres	de	mes:	escombrat a màquina 

(aspiració) de tot el poble de Vilobí.
•	 2n	dimecres	de	mes: escombrat manual del 

centre de Vilobí.
•	 3r	 dimecres	 de	mes:	 escombrat a màquina 

(aspiració) del centre de Vilobí.
•	 4t	 	dimecres	de	mes:	escombrat manual del 

centre de Vilobí.
•	 3r	dimarts	de	cada	mes:	escombrat a màqui-

na de Sant Dalmai i Salitja.
•	 Darrer	dimarts	de	mes:	escombrat a màqui-

na dels veïnats (Can Terrer, Can Bells, Cal Fe-
rrer Pagès) i del polígon.

•	 2	 cops	 l’any: neteja d’embornals amb cuba 
d’aspiració i impulsió d’aigua.

També s’hi guanyarà en el fet que la brigada po-
drà destinar aquest temps a tasques que li són 
pròpies (jardineria, paleteria, lampisteria...), el 
que suposa un estalvi en serveis externs.
En tractar-se d’un servei que es fa per delegació 
de competències a través del Consell Comarcal 
de la Selva, no és necessària la realització d’un 
concurs públic. Això facilita la gestió del servei i 
les modificacions en cas de detectar-hi mancan-
ces.

Durant les darreres setmanes, la brigada ha estat 
realitzant actuacions de neteja i millora en diver-
sos indrets del nostre municipi.
Així doncs, s’ha dut a terme l’arranjament del 
camí a l’ermita de Sant Llop i de l’entorn de la 
font de Can Bosch, desbrossant els marges i ac-
cessos i substituint la tanca, que estava malmesa, 
actuació que també s’ha realitzat al paratge de 
les Fonts de Salitja.

Actuacions a Sant Llop, la font de Can Bosch i les Fonts de Salitja
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Procés de participació ciutadana 
per a millorar la plaça Nova 

L’equip de govern es troba en aquests moments 
valorant diferents propostes per millorar la plaça 
Nova de Vilobí, després que fa uns dies tingués 
lloc un taller participatiu on van assistir una vin-
tena de veïns, comerciants, representants de les 
AMPA, així com de la guàrdia municipal. La ses-
sió tenia com a objectiu posar de manifest i en 
públic les virtuts i mancances actuals de la plaça 
més cèntrica de la població.
Durant la sessió els participants van anar donant 
la seva opinió tot resolent les següents preguntes: 
«Què m’agrada de la plaça?», «Què no m’agrada 
de la plaça?», «Què canviaria i per què?», i «Aquest 
canvi a qui afectaria negativament?».  A partir de 
les idees que van sortir durant la sessió, l’equip 
de govern farà una sèrie de propostes, que ex-
posarà a la ciutadania en una nova convocatòria 
que tindrà lloc abans de finals de mes.

Projecte per a la instal·lació d’una 
caldera de biomassa

L’Ajuntament ha presentat un projecte al Fons Eu-
ropeus de Desenvolupament Regional (FEDER) 
en el marc de l’eix 4, sota el títol “Afavorir el pas a 
una economia baixa en carboni a les instal·lacions 
i serveis públics municipals”. L’actuació consisteix 
en la instal·lació d’una caldera de biomassa amb 
estella forestal de potència 200 kWt que donarà 
aigua calenta i calefacció als edificis municipals 
de l’escola, la llar d’infants i el pavelló de Vilobí. Els 
objectius principals són la reducció d’emissions 
de CO2 i l’estalvi econòmic per a l’ajuntament.
El cost de la instal·lació serà de 132.927 € (IVA no 
inclòs), 66.463 € provinents d’Europa i 33.231€ 
provinents de la Diputació, per tant amb una 
inversió de finançament municipal de 61.146 € 
(33.231 € d’inversió + 27.914 € d’IVA).
L’any 2015 la despesa energètica sumada dels 
tres equipaments públics va ser de 15.492 €. Amb 
la instal·lació de la caldera de biomassa s’ha cal-
culat que l’estalvi	anual	serà	de	9.821	€, equiva-
lent a un 65% del total, a més de la positiva re-
ducció d’emissions de CO2 al medi.
En el termini d’uns 6 anys, l’Ajuntament haurà 
amortitzat la inversió, mentre que la vida útil 
d’una caldera de biomassa d’aquestes caracterís-
tiques és de 20 anys.

Tasques de manteniment als ce-
mentiris municipals

Aquestes passades setmanes, la brigada ha estat 
duent a terme tasques de manteniment als tres 
cementiris del nostre municipi, entre les quals la 
repintada de la plataforma i les escales.

Properes convocatòries:

Dissabte 21 de maig
Lliurament dels Premis Treballs de Recerca 
A les 12h a l’Espai Jove.

Dijous, 26 de maig
Ple ordinari municipal
A les 20h a Can Roscada.

Dissabte, 28 de maig
Taller de compostatge
De 10 a 12h a Can Roscada.
* Inscripcions a l’Ajuntament

Dissabte 4 de juny
Festa d’homenatge a la vellesa.
* Els tiquets per al dinar es poden adquirir fins 
el 20 de maig a l’Ajuntament i a la Llar de Ju-
bilats.

Podeu consultar les percepcions
econòmiques mensuals dels representants

públics al web municipal!


