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Primer pas cap al porta a porta:
La targeta de la deixalleria
municipal

Tal i com es va comentar en la xerrada informativa
del passat 23 de gener, a finals de primavera està
previst que entri en funcionament el nou sistema
de recollida selectiva de residus porta a porta.
El funcionament als nuclis serà diferent del dels
disseminats. En el cas dels nuclis (Vilobí, Salitja,
Sant Dalmai, Can Terrer, Can Bells, Cal Ferrer-Pagès i veïnat aeroport) hi haurà un calendari per
a cadascuna de les fraccions. En canvi, pels disseminats es construiran 4 bases de contenidors
tancades (foto). Aquestes bases seran exclusives per a la població que viu als disseminats.
També hi haurà una cinquena base de contenidors, situada davant de la Deixalleria
Municipal, que actuarà com a Àrea d’Emergència en la que hi podrà accedir tothom
que no pugui treure els residus quan toca.

S’instal·la un nou ascensor a
l’Ajuntament

Per tal de millorar l’accessibilitat, sobretot a les
persones amb mobilitat reduïda, i perquè la normativa ho exigeix des de fa anys, s’està duent a
terme l’obra d’instal·lació d’un ascensor a les oficines municipals de l’Ajuntament. L’obra civil està
pràcticament acabada (foto) i ara només manca
Per accedir a totes les bases (les dels disse- la instal·lació de l’aparell pròpiament dit. Una
minats i l’àrea d’emergència) caldrà la targe- part del tancament de l’aparell serà de vidre i perta de la Deixalleria Municipal que funcionarà metrà entrar llum de la coberta a l’escala actual.
com a clau d’accés i és la mateixa que donem
als usuaris de la deixalleria. Per tant, és molt L’ascensor arribarà fins a la segona planta de l’ediimportant poder disposar d’aquesta targeta. fici, tot i que actualment només hi ha l’arxiu municipal i el despatx de l’oposició. L’accés a aquesta
Si ja la teniu no cal tornar a demanar-la, però si segona planta, però serà restringit.
encara teniu la targeta verda de cartró cal demaEl preu de licitació de l’obra és de 46.008,53€
nar la nova (foto). En cas de no disposar de cap
(iva inclòs).
targeta caldrà donar-vos d’alta a la deixalleria.
Ja podeu sol·licitar-la a la mateixa Deixalleria
Municipal (dimarts de 16 a 19h, dimecres de
9 a 13h, divendres de 16 a 20h i dissabtes de
9 a 13h) o a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 8 a 14h i els dijous també de 16:30 a
19:30h). Només cal omplir un formulari i portar una fotocòpia d’un rebut d’escombraries.

Noves marquesines de bus

Nova brigada de construcció

Hi ha diferents parades de bus del nostre municipi que necessiten una nova marquesina. El Servei Territorial de Carreteres del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no té pressupost per instal·lar-les i tampoc hi ha previsió a mig termini que es puguin
instal·lar noves marquesines. Per solucionar-ho
l’Ajuntament ha decidit, prèvia autorització de
la Generalitat, instal·lar-ne dues a la Carretera
GI-533: una a Sant Dalmai direcció Girona i una
altra a Can Terrer direcció Santa Coloma. Quan
el Departament disposi de pressupost, es substituiran per les oficials del Servei de Carreteres.

Gràcies a la nova subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa Treball i Formació i a la gestió del Consell
Comarcal, l’Ajuntament disposa d’una brigada de
4 persones: un oficial i tres peons. Aquesta brigada fa tasques de paleta des del passat dia 27
de febrer i fins al 23 de març de 7:00 a 14:30h.
Tal i com ja s’explicava en el passat BIM, el
Programa Treball i Formació té com a finalitat
afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de llarga durada.

L’import no subvencionat és de 20€ per persoDe moment s’han realitzat les plataformes (la na i dia, representant un total de 1.520€ (19
base) amb un cost d’uns 6.000€ (iva inclòs). dies x 4 persones). La roba de treball i els EPI’s
Les marquesines, que s’instal·laran propera- (Equip de Protecció Individual) estan inclosos
ment, tenen un cost de 2.400€ (iva inclòs). en el preu. La maquinària és cedida per l’Ajuntament sota la supervisió de la Brigada Municipal.
En tots dos casos es disposava de marquesina només a un costat de la via fet que provo- Els treballs que es duran a terme són: repàs
cava que en dies de mal temps l’usuari s’ha- de la Urbanització de Cal Ferrer-Pagès (bàsicagués d’esperar al costat contrari del seu viatge ment voreres malmeses); adequació i eixami travessar la via ràpidament quan s’acostava plament de la vorera del Carrer Empordà entre
el bus. Així doncs, aquesta serà una actuació Carrer de Santa Margarida i Carrer Sant Narcís
que de ben segur millorarà el confort i segu- (Davant Llar de Jubilats); en aquesta mateixa
retat dels usuaris d’aquest mitjà de transport. zona també es posaran dues lluminàries noves; i pavimentació de les noves àrees de conTot seguit es pot veure la pavimentació de les ba- tenidors que donaran servei als disseminats (ja
ses a Sant Dalmai i a Can Terrer respectivament. que ara es passarà a la recollida porta a porta).

Properes convocatòries
Dimecres, 21 de març - 20 h
Xerrada sobre seguretat a la llar
Can Roscada
Dijous, 22 de març - 20 h
Ple municipal
Sala d’actes Can Roscada
Dijous, 12 d’abril i divendres, 13 d’abril - 9 h a 14 h
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