
Butlletí 
d’Informació 
Municipal
nº39 | Juliol 2019

Grans resultats amb les trampes de vespes asiàtiques

La presència de la vespa velutina -coneguda popular-
ment per vespa asiàtica- al nostre municipi ja és un 
fet. L’any passat vam inhabilitar 10 nius secundaris 
de vespa asiàtica quan l’any anterior n’havíem inha-
bilitat només quatre.

A partir dels mesos de març i abril és quan les reines 
surten dels seus amagatalls d’hivern i creen el niu pri-
mari. Els nius primaris són petits (4/6cm) i només els 
construeix la reina. És vulnerable ja que ha de recollir 
la cel·lulosa per acabar el niu primari i aliment per 
ella i per les larves. Per construir-los necessiten aigua.

Aquests nius els podem trobar en edificis, teulats, fi-
nestres, dins de magatzems, arbres, cases, etc. En uns 
30 dies, les cries ja són obreres, aquestes vespes ja 
treballen per la reina i construeixen un niu secundari, 
molt més gran.

Després d’aquest dos mesos ja no és efectiu tenir les 
trampes de captura, perquè podem capturar obreres, 
però no reines, ja que no surten del niu secundari.

Així doncs, amb l’objectiu d’atrapar el màxim de rei-
nes possibles en aquesta primera fase del seu procés 
biològic, de finals de març a principis de maig es van 
col·locar 30 trampes (com la de la foto) a prop dels 
cursos fluvials de les zones habitades (Onyar, Grevo-
losa i les Fonts).

S’han realitzat tres controls quinzenals, amb un to-
tal de 396 vespes reines asiàtiques capturades per 21 
vespes autòctones. Els llocs on se n’han capturat més 
han sigut a la Riera Gravolosa, entre Can Terrer i Can 
Bells. Cada vespa capturada evita un possible niu de 
2.000 vespes. Donat que en la passada campanya ja 
es van adquirir les trampes i aquestes són reutilitza-
bles, el cost de la campanya actual ha estat de 968€ 
(iva inclòs). Si detecteu un niu secundari no el to-
queu. Doneu avís a l’Ajuntament i ens n’ocuparem.

Seguim protegint la població i les abelles autòctones



Des de ja fa uns mesos, la deixalleria no és el destí 
final de tot el que hi va a parar. Ara, hi ha un conte-
nidor tancat on es guarden els objectes que estan en 
bon estat i poden tenir, per tant, una segona utilitza-
ció. Actualment hi ha cadires, cadiretes de nen, esca-
les, maletes, portes i joguines, entre altres, i estan a 
disposició de tothom que els pugui donar una segona 
oportunitat.

També s’ha instal·lat un petit cobert per tal que els 
matalassos i els contenidors de paper puguin estar a 
recer de la pluja.

Noves implementacions de la deixalleria municipal
Més usos per a poder reciclar millor

Càpsules de cafè 

La legislació actual no permet que aquest residu es 
dipositi als contenidors grocs d’envasos lleugers, 
només al rebuig. Per tal de poder-lo reciclar, s’han 
instal·lat a la deixalleria uns cubells per dipositar 
les càpsules de cafè, un per les d’alumini i un altre 
per les de plàstic. Les càpsules recollides seran trac-
tades a la planta de Girona.

Un cop recollides les càpsules, en separen la part 
orgànica del plàstic o de l’alumini amb què està feta 
la càpsula. Un cop al tractador, el material es tritura 
i el  marro del cafè es converteix en adob i compost. 
Del material (plàstic/alumini) se’n fa una segona 
aplicació a nivell industrial.

Recordeu que l’horari de la deixalleria és:
Dimarts de 16 a 19h

Dimecres de 10 a 14h

Divendres de 15 a 19h

Dissabte de 10 a 14h

Horari d’estiu, de l’1 de juliol al 15 de setembre:
Dimarts de 16 a 19h
Dimecres de 9 a 13h
Divendres de 16 a 20h
Dissabte de 9 a 13h

Els excrements dels animals de companyia són un pro-
blema, sobretot a l‘estiu i encara més pels que viuen 
en pisos.  Des de fa uns mesos, el servei d’escombra-
ries recull els excrements dels animals de companyia 
qualsevol dia que hi hagi recollida (dimarts, dijous, 
divendres i diumenge) sempre amb bossa a part i ben 
tancada. Fins i tot els divendres, que hi ha la recollida 
del rebuig, també s’han de deixar en una bossa a part.

Nous usos en el servei de recollida de residus
Quan treure els excrements dels animals de companyia



Ple del Cartipàs municipal
El nou govern encapçalat per Cristina Mundet es posa en marxa
El Ple extraordinari del passat 3 de juliol va aprovar 
el cartipàs municipal per al mandat 2019-2023. El 
Cartipàs és on es determina l’organització política de 
l’Ajuntament en tots els seus aspectes:

• Composició de la Junta de Govern Local (JGL), 
del Consell de Govern Municipal (CGM), de la 
Comissió Especial de comptes (CEC), de la Co-
missió informativa del Ple (CITP) i freqüència de 
les sessions.

• Periodicitat dels Plens ordinaris. 
• Les funcions que tenen cadascun dels òrgans mu-

nicipals.
• La composició dels grups polítics i els/les seus/ves 

portaveus.
• El règim de dedicació i retribucions dels/de les 

càrrecs electes i dels grups polítics. 
• Els representants polítics als òrgans extra-muni-

cipals.
• L’organització de les diferents regidories i les seves 

funcions, així com el regidor/a responsable de ca-
dascuna d’elles.

• Nomenament dels tinents d’Alcaldessa.

Les sessions ordinàries del Ple Municipal es faran el 
quart dijous, no festiu, dels mesos imparells, a les 20h, 
mentre que les sessions de la Comissió informativa 
(composada per la totalitat dels regidors) es farà la 
setmana anterior al Ple. La Junta de Govern Local es 
reunirà els dimecres, cada 15 dies, a les 09:30h.
El Consell de Govern Municipal es reunirà els dilluns, 
cada 15 dies, a les 19:30h. Les úniques retribucions per 
l’exercici dels seus càrrecs, que tenen el dret de perce-
bre els regidors en concepte d’assistències efectives es 
van establir en:

Per assistència a: Import
Sessions ordinàries del Ple (11 regidors/es) 200,00€

Sessions extraordinàries del Ple (11 regidors/es) 80,00€

Sessions de la JGL (alcaldessa + 3 regidors/es de 
l’equip de govern)

350,00€

Sessions del CGM  (alcaldessa + 6 regidors/es de 
l’equip de govern)

410,00€

Sessions de la CITP (11 regidors/es) 100,00€

Sessions de la CEC  (composició equitativa segons 
representació electoral)

50,00€

Una mesa de contractació 50,00€

Del/de la representant a òrgans col·legiats (1 x any i 
òrgan)   

150,00€

La dotació econòmica pels grups municipals amb re-
presentació és de 100€ anuals fix per grup i 350€ anuals 
per cada regidor obtingut. L’organització política i ad-
ministrativa s’estructura en les següents regidories:

Regidor/regidora Regidoria

Alcaldessa  Sra. Cristina Mundet i Benito Hisenda

Alcaldessa  Sra. Cristina Mundet i Benito Seguretat ciutadana i 
protecció civil

Alcaldessa  Sra. Cristina Mundet i Benito Règim intern i admi-
nistració

Alcaldessa  Sra. Cristina Mundet i Benito Governació i relacions 
institucionals

Alcaldessa  Sra. Cristina Mundet i Benito Transparència i admi-
nistració electrònica

Sr. Joaquim Vivas i Vidal Urbanisme, medi am-
bient i pagesia

Sr. Joaquim Vivas i Vidal Mobilitat

Sr. Biel Merino Serra Joventut i esports

Sr. Biel Merino Serra Participació Ciutadana

Sr. Josep Borrell Mató Cultura, Fires i festes

Sra. Laura Rosales Pérez Sanitat, Benestar Social 
i Gent gran

Sra. Laura Rosales Pérez Igualtat

Sra. Sandra Ros Cruz Comunicació

Sra. Sandra Ros Cruz Educació

Sr. Salvador Riumalló Sureda Promoció econòmica, 
comerç i turisme

Sr. Salvador Riumalló Sureda Entitats i associacions

Sr. Salvador Riumalló Sureda Manteniment

Es van nomenar els regidors Josep Borrell Mató com 
a 1r tinent d’Alcaldessa i el regidor Joaquim Vivas i 
Vidal com a 2n tinent d’Alcaldessa.



L’Ajuntament ha comprat un vehicle elèctric per la 
Brigada Municipal, concretament una furgoneta Nis-
san ENV200. Aquest vehicle està totalment equipat: 
portes correderes laterals, aire condicionat, mans lliu-
res i totes les comoditats d’un vehicle actual.

El vehicle disposa d’una bateria de 40 kWh de potèn-
cia que dona fins a 80 CV, té una capacitat de càrrega 
de 4,2 m3 i fins a 300 km d’autonomia en conducció 
urbana. S’ha instal·lat un carregador de càrrega len-
ta al magatzem municipal, podent carregar el vehicle 
completament en 8 hores. El consum previst és de 
menys de 2€ per cada 100km, i el cost de manteni-
ment del vehicle és de només d’uns 100€ anuals.

L’adquisició s’ha realitzat a través de la central de 
compres de l’Associació Catalana de Municipis, fet 
que n’abarateix el preu uns 2.300€, mitjançant un 
renting a 48 mesos a raó de 710,73€ mensuals, mante-

Telèfons d’interès
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

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

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

NORA Servei recollida residus – 872 012 078

G

Vehicle 100% elèctric per a la Brigada Municipal
Una nova mesura per a la millora del medi ambient

niment inclòs, per tant, amb un valor total del contrac-
te de 34.115,04€. Passat aquest període, el vehicle pot 
quedar en propietat de l’Ajuntament per un valor de 
16.428,70€. El preu inclou tot el manteniment, canvi 
il·limitat de pneumàtics, vehicle de reemplaçament 
a les 24 h, assistència en carretera 24 hores, assegu-
rança a tot risc i lliure elecció de taller.

El component principal d’un cotxe elèctric és la ba-
teria, que anirà perdent capacitat en el transcurs dels 
anys. Es calcula que després de 8 anys la pèrdua és del 
30%. Aquesta degradació es va atenuant a partir dels 
8 anys, fet que provoca que en un cotxe de 16 anys la 
una bateria resta a la meitat de la seva potència. 

Si s’escau, la bateria és fàcilment intercanviable per 
una nova per tornar a tenir el 100% d’autonomia. Això 
permet allargar entre 3 i 4 anys més la vida útil d’un 
cotxe elèctric, en comparació amb un de combustió.

Properes convocatòries
• Dimarts, 23 de juliol a les 20.00 hores

Reunió participativa sobre la plaça de Salitja
Rectoria de Salitja

• Dijous, 25 de juliol a les 20.00 hores

Ple Municipal
Sala d’actes de Can Roscada


