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Prevenció contra el mosquit tigre
Cal evitar la proliferació d’aquest insecte i les picades tan molestes
Degut a les circumstàncies meteorològiques de les
darreres setmanes, marcades per unes pluges intermitents, combinades amb temperatures i grau d’humitat
altes, han sigut condicions molt favorables al desenvolupament del mosquit tigre.
Des de l’Ajuntament estem aplicant el pla de prevenció del mosquit tigre tant en els embornals amb sifó
com en les rieres més properes als nuclis de població.
S’ha fet una primera aplicació de producte, se’n realitzarà una segona al juliol i està prevista una tercera
actuació, si cal, al mes de setembre.
És per això que us emplacem a no donar facilitats a
la proliferació del mosquit tigre o d’altres mosquits.
Cal evitar l’abandó de contenidors i objectes, com per
exemple: pneumàtics, ampolles, bosses o lones de
plàstic, fonts ornamentals, etc, que puguin acumular
aigua i en què s’hi pugui reproduir el mosquit tigre.
Així doncs, caldrà tenir cura dels llocs que potencialment poden ser bons pel desenvolupament de les larves dins de l’àmbit privat. Pensem que un mosquit
tigre té un radi d’acció molt petit, d’uns 150 metres,
si som capaços de controlar els llocs de desenvolupament dins de casa, els primers en notar els beneficis
serem nosaltres mateixos.

Reconeixement a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Per la implantació de la gestió electrònica
La IV Edició dels Reconeixements Administració
Oberta de Catalunya (AOC) als ajuntaments i consells
comarcals, que atorga anualment l’AOC, ha reconegut
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar com a ens capdavanter en transformació digital juntament amb 73 ajuntaments d’arreu de Catalunya. Aquests reconeixements,
que distingeixen set categories, s’atorguen en base a
uns indicadors objectius, l’anàlisi de les pàgines webs

i l’ús de determinats serveis de l’AOC. L’anàlisi de
l’activitat dels ens locals s’ha realitzat durant el mes
de gener de 2019, i s’han tingut en compte totes les
dades d’ús de l’any 2018. El seu objectiu és valorar i
reconèixer la implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en la seva relació amb la ciutadania i també
en la seva gestió interna.

Primer aniversari de la recollida porta a porta
Hem passat del 41% al 83% de recollida selectiva de residus
El 29 de maig de 2018 es va canviar el model de recollida dels residus municipals passant d’una recollida
amb contenidors al carrer a un model de recollida individualitzada porta a porta.
Dades de recollida
El percentatge de recollida selectiva ha augmentat del
41,33% al 83,11% .
En el següent diagrama es comparen els kg recollits
durant un any amb els 2 sistemes:

millorat la seva qualitat, fet que comporta un augment
del retorn (contrapartida que percep l’Ajuntament
pels residus correctament reciclats).
Comparació del cost global del servei
Per fer la comparació del servei entre els 2 models de
recollida, s’han de tenir en compte 2 factors:
1. El servei pròpiament dit (hores i mitjans que es
destinen a la recollida), que en el porta a porta
augmenta un 18,74 % (+54.404,65€).
2. El retorn per reciclatge que percep l’Ajuntament
(per cada tona de residu reciclat correctament),
que en el porta a porta augmenta en +62.862,66€.
La compensació d’ambdós factors fa que el cost global del servei porta a porta hagi estat de 8.458,01€,
menys respecte al model de recollida amb contenidors.

En el primer any de servei porta a porta ja hem assolit l’objectiu que marca el pla PRECAT20 per l’any
2020, que és del 60% de separació dels residus municipals.
Respecte el total de residus de la bossa domèstica,
cada habitant ha disminuït un 5% la generació de
deixalles. Aquesta disminució és deguda a diferents
aspectes:
•

Augment de l’ús de la deixalleria per part dels
ciutadans.

•

Eliminació d’aportacions d’altres municipis.

•

Millora dels hàbits dels veïns de Vilobí d’Onyar,
Salitja i Sant Dalmai.

Cal destacar també que, a més de l’augment de la
quantitat de matèria orgànica reciclada, també n’ha

Conclusions
S’ha confirmat la validesa de l’estudi de costos de
gestió dels residus fins l’any 2020 que va encarregar
l’Ajuntament i que concloïa que fer el canvi de model de recollida l’any 2018 suposaria evitar la pujada
de la taxa, i encara s’ha obtingut un millor resultat
perquè fins i tot la despesa total s’ha vist reduïda en
8.458,01€.
El benefici no només és econòmic, sinó també ecològic: millor aprofitament dels recursos, economia circular, no haver d’ampliar abocadors o fer-ne de nous,
estalvi en emissió de CO2...
Caldrà seguir fent accions per millorar la qualitat i la
quantitat de residus selectius recollits perquè el preu
d’abocador a partir del 2020, segur que serà més alt.
El següent gran objectiu serà passar al Pagament per
Generació (PxG), que vol dir que la taxa es calcula en
base a la quantitat de residus que cada llar genera, i
per fer-ho calia implantar primer el porta a porta i per
tant la individualització dels residus.
L’objectiu, doncs, ha estat aconseguit amb l’esforç de
tothom. Un esforç compartit que ens ha portat a ser el
municipi que més recicla de les comarques gironines.
En podem estar molt orgullosos!

Pla de gestió de prevenció contra incendis de 2019
Ja és el segon any d’aquest nou servei que permetrà una millor gestió
L’objectiu d’aquest pla és donar compliment a les
obligacions de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les instal·lacions, situats en terrenys
forestals:
•

Assegurant l’existència d’una franja exterior de
protecció d’almenys 25 metres d’amplada al voltant de les instal·lacions i edificacions situades en
terrenys forestals, lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida.

•

Garantint el manteniment del terreny de totes les
parcel·les i zones verdes interiors a la franja de
protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.

Actuacions realitzades el 2018
La Junta de Govern Local va aprovar, el passat 29 de
març de 2019, el Pla de Gestió del Servei de protecció
contra incendis per l’anualitat 2019 en urbanitzacions,
nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats
en terrenys forestals, d’acord amb el que estableix la
Llei 5/2003.

Durant l’any 2018 es van notificar als propietaris
de 360 parcel·les interiors i de 243 disseminats, donant-los a conèixer com els afecten les obligacions
establertes per la Llei.

Juntament a la notificació als propietaris de parcel·les
interiors, es va enviar un imprès per donar la possiEl conveni amb el Consell Comarcal de La Selva re- bilitat que el propietari sol·licités, al Consell Comargula les accions al nostre municipi, que són les se- cal de la Selva, la realització dels treballs (sempre a
güents:
càrrec seu) i l’autorització per accedir a la seva par• Notificació de les seves obligacions en matèria de cel·la.
prevenció d’incendis, als titulars de parcel·les no El Consell Comarcal va rebre i executar tres sol·liciedificades o edificades, interiors a nuclis de pobla- tuds i autoritzacions per a la realització dels treballs.
ció i urbanitzacions.
Una vegada inspeccionades les parcel·les, es van
• Notificació de les seves obligacions en matèria de identificar 26 casos d’incompliment, als quals se’ls va
prevenció d’incendis forestals, als titulars de dis- incoar el procediment d’execució per part del Consell
seminats.
Comarcal de la Selva.
• Inspecció del compliment de les obligacions en
matèria de prevenció d’incendis en les parcel·les
Accions a realitzar el 2019
interiors, instal·lacions i edificacions aïllades.
•

Sol·licitud d’autorització per a l’execució subsi- •
diària voluntària dels treballs de manteniment de
la vegetació en les parcel·les interiors.

Es comunicarà novament als propietaris l’obligació de mantenir les parcel·les lliures de vegetació
seca i amb la massa arbòria aclarida.

•

Recórrer a l’execució forçosa de les obligacions •
en els termes establerts per la normativa de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

S’oferirà, igual que el 2018, la possibilitat que els
propietaris de parcel·les interiors sol·licitin i autoritzin al Consell Comarcal, que aquest realitzi
els treballs (a càrrec seu).

Les depuradores de Salitja i Sant Dalmai: el 2022
Un cop executades les obres, el municipi estarà 100% sanejat
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar, el Permanent del Ple del Consell Comarcal el passat dia
passat dimecres 15 de maig, la dotació pressupostària 4 de juny.
per a la redacció dels projectes de sanejament de SaEl Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urlitja i Sant Dalmai.
banes (PSARU) ha permès que quasi tots els nuclis de
L’ACA va aprovar 33 convenis de sanejament amb més de 2.000 habitants de Catalunya tinguin sistema
una inversió total prevista de 24,7 milions d’euros, de depuració d’aigua. Ara bé, resten pendents uns 400
entre els quals hi ha dos projectes que milloraran la petits nuclis, com ara Salitja i Sant Dalmai, que no devida de Salitja i Sant Dalmai, i el medi ambient del puren les aigües. Actualment les aigües residuals de
municipi. Aquesta dotació, de 60.000 euros, permetrà Salitja van a parar al Riudevitlla, i les de Sant Dalmai
la redacció dels projectes constructius de sanejament i a l’Onyar. La proposta que es va fer des de l’Ajundepuració dels dos pobles, dins el terme municipal de tament va ser l’Avantprojecte de Sanejament de SaVilobí d’Onyar. Serà el Consell Comarcal, a qui es- litja i Sant Dalmai, que contemplava dues opcions:
tan delegades les competències en sanejament des del una és portar les aigües residuals dels dos pobles a la
2009, qui s’encarregarà de tot el procés, començant depuradora de Vilobí i l’altra fer una depuradora en
per la licitació de la redacció dels projectes, segons cadascun dels nuclis. Serà el projecte executiu que ara
conveni signat amb l’ACA i aprovat per la Comissió es redactarà el que dirimirà quina es la millor opció.

Compost vegetal gratuït

G

Guàrdia Municipal – 972 473 704

Economia circular de la matèria
orgànica que es genera

Ajuntament – 972 473 026
Biblioteca Can Roscada – 972 473 673
Espai Jove – 972 473 540

Any rere any, les entrades d’Orgànica i Restes Vegetals a la planta de Santa Coloma van incrementant en
quantitat i qualitat, gràcies a la creixent participació
ciutadana i comercial. Del tractament d’aquestes restes a la planta s’obté compost, un adob orgànic amb
molt bones propietats per a l’enriquiment i la millora
de la textura dels sòls: des de grans actuacions en terres de conreu, fins a l’adobament de l’hort o el jardí.

SAM-SAT – 648 005 459
Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743
Serveis Socials – 972 473 026
Farmàcia Puigvert – 972 473 008
Despatx parroquial – 972 473 042
Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

El Consell Comarcal convida a totes les entitats, professionals i llars a recollir compost gratuïtament a la
planta de compostatge comarcal cada dimecres de 9 a
15h. Per fer-ho, cal trucar al tel. 872 012 018.

Properes convocatòries
•

Dimecres, 12 de juny a les 20.00 hores

Taller Top 10 dels Pressupostos Participats
Sala d’actes de Can Roscada
•

Dissabte, 15 de juny a les 12.00 hores

Ple de constitució del nou Ajuntament
Sala d’actes de Can Roscada
•

Dijous, 20 de juny a les 20.00 hores

Presentació del projecte del Centre de Dia
Sala d’actes de Can Roscada

Telèfons d’interès

Servei d’orientació laboral i dinamització
empresarial – 972 474 636
NORA Servei recollida residus – 872 012 078

•

Dissabte, 29 de juny a les 12.00 hores

Inauguració de la caldera de biomassa
Pati de l’edcola Josep Madrenys
•

Dijous, 4 de juliol a les 20.00 hores

Xerrada sobre la instal·lació de plaques solars per
autoconsum
Sala d’actes de Can Roscada
•

Divendres, 5 de juliol a les 18.30 hores

Inauguració de la via verda de Salitja a Sant Dalmai
Pavelló de Sant Dalmai

