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Sant Dalmai disposarà d’aigua de qualitat gràcies a una nova
infraestructura d’abastament
L’agricultura intensiva i l’augment del consum de
l’aigua són els responsables que, des de fa uns 15
anys, els nivells de nitrats a l’aigua de boca del
poble de Sant Dalmai estiguin per sobre del que
seria normal. Periòdicament s’han anat realitzant
controls de qualitat de l’aigua, i darrerament s’ha
superat el llindar màxim normatiu de 50 mg/l, fet
que va obligar al consistori a emetre un BAN el
passat 6 d’octubre. Tot i que els nivells ja tornen a
estar normalitzats, sempre es mouen en la franja
alta de nitrats i per aquest motiu es manté la vigència del BAN. Al mateix temps, aquest darrer
estiu s’ha tingut, durant 6 setmanes, el dipòsit al
50% de capacitat sense remuntar, així que existeix també un problema de quantitat.
Coneixedor d’aquest problema, l’equip de govern es va posar a treballar en la solució des del
primer dia de legislatura i així s’ha aconseguit ara
una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) per a invertir en l’abastament d’aigua en
alta pressió des de Salitja. La inversió prevista de
196.000€ serà sufragada per l’ACA en un 88% i
està previst que s’executi durant el 2017. El 3 de
novembre es va rebre la confirmació per escrit
d’aquest projecte, que és molt necessari per al
conjunt del municipi.
Tot i que els terminis són justos, des del govern
s’agilitzaran els tràmits i projectes necessaris per
intentar que aquesta infraestructura sigui una

realitat abans de l’estiu. Aquest darrer estiu s’ha
patit molt, no només per la qualitat sinó també
per la quantitat.
Alhora, des de l’equip de govern es vol aprofitar
el pas d’aquesta infraestructura per tal de realitzar a sobre de la mateixa una via verda, un carril
de senderisme/bicicleta, que uneixi els nuclis de
Salitja i Sant Dalmai, una reivindicació històrica
dels veïns. Tot i que ja s’està treballant en les solucions de traçat, calia esperar la confirmació per
escrit de l’ACA per a encarregar el projecte, per no
posar el carro davant dels bous. El projecte de la
via verda serà sufragat en un 100% pel municipi,
i el cost previst serà d’uns 75.000€, però encara
s’ha de redactar el projecte.
Amb l’objectiu de poder gaudir d’aquesta infraestructura, sobretot de la canonada d’aigua,
abans no arribi l’estiu 2017, el 26 d’octubre es va
convocar els possibles veïns afectats pel traçat en
una reunió participativa. La trobada va ser molt
positiva, ja que en va sortir un traçat alternatiu al
presentat per l’Ajuntament i en el qual s’hi ha començat a treballar.
Així mateix, ara fa unes setmanes, a mitjans del
mes de desembre, un cop es va comptar amb
l’avantprojecte de traçat ja detallat, es va convocar de nou els veïns per tal que poguessin conèixer de primera mà la proposta que es fa des del
consistori.

Millores a l’Escola Josep Madrenys Contractat un jove en pràctiques
a través del Programa de Garantia
Aprofitant les vacances nadalenques, la brigada municipal va dur a terme diverses millores a Juvenil del Fons Social Europeu
l’Escola Josep Madrenys, entre les quals cal destacar la instal·lació de nous bancs de colors al pati,
així com la col·locació d’un nou sòcol de pissarra
als indrets de la façana on aquest estava malmès.

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha contractat un
jove en pràctiques beneficiari del Programa de
Garantia Juvenil del Fons Social Europeu gràcies
a una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu d’aquesta subvenció és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves
amb formació, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de
manera que sigui possible la seva incorporació al
mercat laboral de forma estable i duradora en el
temps. El jove va ser contractat el 15 de novembre per un període de 6 mesos i ocupa una plaça
d’auxiliar a l’àrea de joventut del municipi.

Enviament del calendari tributari
personalitzat
Per tal de facilitar una informació clara i transparent, a partir d’aquest 2017 l’Ajuntament enviarà
a principis d’any, a través del Consell Comarcal,
un calendari tributari personalitzat per a cada
contribuent. D’aquesta manera, cadascú podrà
saber per endavant les taxes i impostos que haurà
de pagar durant l’any, el seu import, la data de
pagament i si el concepte està domiciliat.

Nous vehicles per a la brigada
municipal
A finals d’any van arribar els dos nous vehicles de
segona mà amb què compta la brigada municipal,
després que en la darrera sessió plenària s’aprovés
la seva adquisició, degut al mal estat en què es trobaven els que han estat substituïts.

L’alcaldessa de Vilobí d’Onyar, Cristina Mundet, es
va adreçar a tots els veïns i veïnes a través d’un videomissatge de Cap d’Any, que podeu visualitzar al
canal de YouTube de l’Ajuntament. Hi podreu accedir des del web municipal www.vilobidonyar.cat.
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