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Prevenció d’incendis i neteja
de finques

Obertura de l’aparcament de
la plaça Nova de Vilobí

Aquests darrers dies des de l’Ajuntament s’ha
enviat a tots els propietaris de parcel·les, solars
i terrenys del municipi un BAN informatiu sobre
prevenció d’incendis i neteja de finques.
En compliment de la Llei 2/2014 de 27 de gener (article 179, Apartat 4), i davant la imminent
arribada de l’estiu i l’important risc d’incendis,
es recorda l’obligació de neteja de les parcel·les,
deixant-les lliures de vegetació baixa i arbustiva i
de vegetació seca i morta, alhora que es recorda
la prohibició de fer foc.
S’hauran d’eliminar els elements vegetals que sobresurtin del límit de la propietat sigui envaint la
via pública o bé parcel·les veïnes, especialment
els que obstaculitzen la visibilitat del mobiliari
urbà (senyals, fanals...), els que entorpeixin el pas
dels vianants per la via pública i els que no respecten la distància mínima entre les línies aèries
de baixa tensió.
L’Ajuntament agraeix per endavant la
col·laboració ciutadana, que serà positiva tant
per la prevenció d’incendis com també pel que fa
a la convivència entre veïns.

El passat 3 de juny es va obrir al públic el nou aparcament situat al costat de la plaça Nova de Vilobí,
al qual s'accedeix des del carrer Migdia. Compta
amb 18 places + 1 per a persones amb mobilitat
reduïda + 3 per a motos. L'estacionament és gratuït, tot i que limitat a 45 minuts.

Posada en servei d’un radar de control de velocitat dissuasori a la
carretera de Sant Dalmai
L’excés de velocitat a la carretera GI-533, sobretot pel que fa al tram urbà de Sant Dalmai, ha
estat un tema de preocupació des de l’entrada
al govern del GMI. Amb la voluntat de resoldreho, es va sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Girona de la Generalitat de Catalunya, la
instal·lació d’un radar lluminós de control de velocitat a l’entrada de la població, en direcció Santa Coloma de Farners. L’aparell avisa el conductor
de la velocitat a la qual circula, i és per tant un
element dissuasori que contribueix a mantenir la
velocitat de 50 quilòmetres per hora.

Des del consistori s’espera que aquesta mesura
ajudi a la reducció de la velocitat i a l’augment
de la seguretat vial a Sant Dalmai, tot i que no es
descarta la implementació d’altres mesures de
reforç, alhora que s’agraeix als Serveis Territorials
de la Generalitat a Girona l’atenció prestada.

Neteja popular al voltant de la Millora de l’eficiència energètica
Crosa i l’Onyar
de l’enllumenat públic exterior
El diumenge 8 de maig, i malgrat la pluja, una colla de veïns i veïnes del nostre municipi van participar en la neteja popular al voltant de la Crosa i
de l’Onyar, organitzada en el marc de la Setmana
Europea Let’s Clean Up Europe. En total es van recollir uns 125 kg, la gran majoria dels quals -un
65%- plàstics.

Ja han començat els treballs de
regularització cadastral
Aquests darrers dies han començat al nostre municipi els treballs de regularització cadastral. Així
doncs, segurament trobareu dues persones que
durant un temps es dedicaran a mirar façanes i
fer-ne fotografies.
Tal com es va informar al BIM del mes d’abril, el
Procediment de Regularització Cadastral (PRC)
té l’objectiu de garantir l’adequada concordança
entre la descripció cadastral dels béns immobles
i la realitat immobiliària. Aquest procediment no
té cap cost per l’Ajuntament, ja que les tasques
són dirigides des de la Direcció General del Cadastre, i l’empresa encarregada de les tasques
està homologada pel mateix organisme. Així mateix, aquests treballs no impliquen, en cap cas,
una revisió cadastral, sinó que es tracta d’un procediment que només afecta els immobles que
s’hagin de regularitzar -és a dir, aquells que no
tributen conforme a la seva realitat física.
Podeu consultar les percepcions
econòmiques mensuals dels representants
públics al web municipal!

L’Ajuntament ha presentat un segon projecte als
Fons Europeus 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 una sèrie de millores al
conjunt de l’enllumenat públic exterior del municipi, que comporta el canvi de lluminàries a tecnologia LED, la regulació de flux punt a punt, l’ajust
de la potència contractada, la tele-gestió, el control de la contaminació lumínica o la millora de la
il·luminació, entre d’altres aspectes. Els objectius
principals són, també, la reducció d’emissions de
CO2 i l’estalvi econòmic per a l’Ajuntament així
com un millor funcionament del servei.
El cost de la millora serà de 219.743 € (IVA no
inclòs), 109.871 € provinents d’Europa i 54.935
€ provinents de la Diputació, per tant amb una
inversió de finançament municipal de 100.955 €
(54.935 € d’inversió + 46.020 € d’IVA).
L’any 2015 el cost energètic de l’enllumenat públic va ser de poc més de 50.000 €. Amb la substitució i millora de l’enllumenat públic executada
s’ha calculat un estalvi energètic de 241.639 KWh
a l’any que equival al 62% del total (reducció de
consum+ajust de potència contractada), per tant
amb una despesa futura d’uns 16.000 € l’any.
Així, a banda de la positiva reducció d’emissions
de CO2, la millora permetrà un estalvi econòmic
d’uns 34.000 € anuals, amb la qual cosa la inversió inicial es podrà recuperar en 3-4 anys, mentre
que les làmpades LED encara duraran 5-7 anys
més, ja que la seva vida útil és de 8-10 anys.

Properes convocatòries:
Dissabte 18 de juny
Dia de la Música
A les 10h al Teatre Can Sagrera.
Dimarts, 21 de juny
Dia de la Música
A les 19h a la Plaça Nova.
Dijous, 23 de juny
Revetlla de Sant Joan a Vilobí
Aparcament C/ St Antoni Mª Claret i Empordà.

www.facebook.com/vilobidonyar
www.vilobidonyar.cat

