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Taxes municipals congelades per al 2018
El darrer Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar,
que va tenir lloc a finals del mes de setembre, va
aprovar, amb els vots favorables de l’equip de govern del GMI-Independents de la Selva, les ordenances fiscals que seran vigents durant el proper
any 2018. D’entre les diferents xifres aprovades,
cal remarcar el fet que s’ha decidit congelar les
taxes municipals, alhora que no s’apujaran ni els
residus ni l’aigua. La modificació que es produeix
en les ordenances respon principalment al fet de
poder introduir una sèrie de modificacions amb
l’objectiu d’afavorir la protecció del medi ambient, promovent d’aquesta manera la millora
energètica dels habitatges, el canvi a vehicles de
menys emissions, i l’autogestió dels residus orgànics.
També és de rellevància assenyalar que per al
proper 2018 es durà a terme una reducció de la
càrrega fiscal al col·lectiu dels taxistes, davant el
moment en el qual es troba l’aeroport, que tot i
que darrerament mostra signes de recuperació
no acaba de fer-ho amb prou contundència.
Pel que fa als béns immobles, s’estableix una reducció de l’impost del 50% durant 3 anys als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric solar sense que aquestes vinguin imposades. També s’estableixen reduccions

que poden ser de fins al 100% durant 3 anys per
als edificis que mitjançant obres o instal·lació de
sistemes millorin la qualificació energètica en relació a la que tenen actualment. En aquest cas,
caldrà presentar el certificat energètic anterior i
posterior.
Pel que fa als vehicles, s’estableix una bonificació
del 50 % durant dos anys per aquells vehicles en
funció de les característiques dels seus motors i
la seva incidència en el medi ambient, com els
vehicles de motor híbrid o quan utilitzin exclusivament com a combustible el biogàs, gas natural
comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
Així mateix, aquesta bonificació serà del 100%,
també per un període de 2 anys, per als vehicles
que siguin totalment elèctrics.
D’altra banda, pel que fa referència a la taxa de
recollida, tractament i eliminació de residus, els
ciutadans que realitzin l’autogestió de les restes
orgàniques a través del compostatge podran
gaudir d’una reducció del 20 % de la taxa pel
servei de recollida de residus. Així mateix, també
s’estableixen unes reduccions de la taxa per l’ús
de la deixalleria municipal amb freqüència: 10%
de reducció per freqüència d’utilització de 4 a 6
entrades de caràcter anual i 15% per freqüència
d’utilització iguals o superiors a 7.

Desplegament de la fibra òptica En marxa el procés de refoma de
al municipi
la plaça Major de Salitja
Ben aviat començarà al municipi el desplegament de la fibra òptica, un pla que començarà
per Sant Dalmai per tal d’aprofitar, d’aquesta manera, el brancal de fibra que arriba d’Aiguaviva. A
partir d’aquí, s’anirà cobrint la resta del municipi.
L’encarregat d’aquest desplegament és la Fundació Guifi.net i l’operador que el durà a terme i
prestarà el servei és Goufone (podeu trobar més
informació a la seva pàgina web: www.goufone.
com) . Pel que fa als qui estigueu interessats en
passar-vos al model de fibra podeu consultar els
preus al web de Goufone. Podreu accedir a diferents plans:
•
•

300Mb - 36’20€/mes
1.000Mb - 29’20€/mes

També hi ha l’opció de fer una aportació inicial, desgravable al 75%, en el moment de fer la
instal·lació, fet que permetria reduir la quota de
línia (els famosos 13€ /mes). Depenent d’aquesta
aportació inicial la reducció serà més o menys, de
manera que la recomanació és que contacteu directament amb Goufone perquè tal que us orientin.
D’altra banda, aquesta empresa també dona servei de telefonia mòbil i televisió digital, informació que novament us informaran a Goufone sobre els plans que us poden oferir.

La rectoria de Salitja va acollir el dimarts 24
d’octubre la primera reunió participativa per parlar de la reforma de la plaça Major d’aquesta població. Entre algunes de les qüestions que es van
posar sobre la taula cal destacar que l’Ajuntament
va presentar una pre-proposta i en va explicar les
raons d’algunes determinacions que s’hi exposaven. Seguidament els assistents van poder expressar les seves opinions i idees sobre la reforma
que s’ha de dur a terme.
D’aquest taller, en el qual es va comptar amb la
participació d’una quinzena de salitgencs i salitgenques, en van sortir diverses propostes interessants que es tindran en consideració.
Una vegada fet l’intercanvi d’opinions, els presents es van emplaçar a una nova trobada abans
de Nadal on, per una banda es pugui ampliar la
participació per tal de poder copsar encara un
major nombre de punts de vista, i per l’altra, que
els ciutadans facin les aportacions arran de les reflexions que es van fer en la primera reunió.

Telèfons d’interès
Emergències – 112
Bombers – 085
Guàrdia Municipal – 972 473 704
Ajuntament – 972 473 026
Biblioteca Can Roscada – 972 473 673
Espai Jove – 972 473 540
SAM-SAT – 648 005 459

Properes convocatòries
Dimecres, 22 de novembre
Xerrada sobre les colònies de gats
Rectoria (Salitja)
Dijous, 23 de novembre
Ple Ordinari Municipal
Sala d’actes de Can Roscada (Vilobí)
1 i 2 de desembre
Gran Recapte d’Aliments

Llar d’infants El Patufet – 972 473 125
Escola Josep Madrenys – 972 473 286
Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743
Serveis Socials – 972 473 026
Farmàcia Puigvert – 972 473 008
Aeroport Girona-Costa Brava – 972 186 600
Despatx parroquial – 972 473 042
Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046
Servei d’orientació laboral i dinamització
empresarial – 972 474 636

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

