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Després d’un parèntesi potser una mica més llarg del 
que hauríem volgut,  l’Espai Jove “El Sindicat” torna 
a estar a la teva disposició. Reobrim aquest espai amb 
alguna novetat ja anunciada, com és la reubicació del 
rocòdrom (ara situat al pati),  amb nous projectes i ac-
tivitats, amb tallers per a què aquest espai sigui el teu. 
Volem escoltar-te i entendre’t, volem fer realitat les 
teves propostes, volem compartir les teves inquietuds 
i, si ens en dones el permís, volem acompanyar-te en 
els teus reptes.

Així que a partir del dilluns 11 de novembre ens tro-
baràs, cada tarda, de dilluns a divendres de 16.00 ho-

res a 20.00 hores, a l’Espai Jove.

Tot i així, tres dies abans (divendres, 8 de novembre)  
et convidem a la primera activitat: Curs de Percussió 
de Carrer. Si vols vibrar amb el ritme de la batucada, 
si vols provar com sona un tambor més gran que un 
transatlàntic o deixar-te portar pel repic de la cam-
pana a so de samba, vine a les 18.30 hores a l’Espai 
Jove i gaudeix d’aquesta activitat de manera gratuïta 
(abans cal inscriure’s a l’Ajuntament).

Vine a l’Espai Jove! Nosaltres ja estem a punt, ens 
vols posar a prova? 

L’Espai Jove torna a obrir les seves portes
A partir del proper 11 de novembre ens hi trobareu cada tarda



Contenidors de fracció vegetal per la poda

Durant tres mesos, des del passat 1 de novembre fins a 
l’1 de febrer de 2020, teniu a la vostra disposició con-
tenidors de fracció vegetal (coneguts com a “banye-
res”) per tal d’absorbir la demanda de la temporada de 
poda i la retirada de vegetació dels horts. Així doncs, 
se n’han posat sis a: Salitja, Sant Dalmai, Can Terrer, 
Can Bells, Cal Ferrer-Pagès i a la zona aeroport, en la 
seva ubicació habitual. Durant aquest període es po-
drà seguir usant normalment el sistema porta a porta 
amb els cubells que es van repartir de 120 i 240 li-
tres. Cal recordar també, que sempre teniu a la vostra 
disposició la deixalleria municipal (dimarts i diven-
dres de 16:00h a 19:00h, i dimecres i dissabte matí de 
9:00h a 13:00h).

Aquests contenidors són exclusius per les restes ve-
getals, i es mantindrà especial vigilància pels abo-
caments incívics que s’hi puguin produir. El cost 

S’han instal·lat sis banyeres en la zones habituals durant tres mesos

d’aquesta actuació és d’uns 60€ per contenidor (per 
recollida i transport a la planta de compostatge), en 
total uns 6.500€, depenent del nombre de recollides 
que calgui efectuar. 

Bonificacions fiscals dels impostos municipals

El 2018 ja estaven en vigor certes bonificacions fis-
cals per incentivar les inversions en estalvi energètic i 
reducció de l’ús de les energies fòssils.

Ara s’han realitzat uns ajustos de les bonificacions 
per complir amb la reglamentació actual de les reduc-
cions ofertes.

Així doncs, pel que fa als béns immobles, s’estableix 
una reducció de l’impost del 50% durant 5 anys als 
habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèr-
mic o elèctric solar sense que aquestes vinguin im-
posades. També s’estableixen reduccions que poden 
ser de fins al 50% durant 5 anys per als edificis que 
mitjançant obres o instal·lació de sistemes millorin la 
qualificació energètica en relació a la que tenen ac-
tualment. En aquest cas, caldrà presentar el certificat 
energètic anterior i posterior. 

Pel que fa als vehicles, s’estableix una bonificació del 
50 % durant 3 anys per aquells vehicles en funció de 
les característiques dels seus motors i la seva incidèn-
cia en el medi ambient, com els vehicles de motor 
híbrid o quan utilitzin exclusivament com a combusti-
ble el biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, 
metanol o hidrogen. Així mateix, aquesta bonificació 
serà del 75%, també per un període de 4 anys, per als 
vehicles que siguin totalment elèctrics. 

D’altra banda, recordar que 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 reco-
llida de residus. Hi ha temps per demanar la pertinent 
reducció fins el 31 de gener de 2020. Així mateix, 
també estan establertes 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 entra-
des a l’any i 15% per freqüència d’utilització iguals 
o superiors a 7, sempre i quan hi hagi una entrada 
mínima per trimestre.

Per que fa a l’impost sobre construccions, instal·la-
cions i obres (conegut com a ICIO), a les bonifica-
cions ja existents, com la del 90% en la quota íntegra 
de l’impost, aquelles construccions, instal·lacions i 
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habita-
bilitat dels discapacitats, com a novetat s’afegeix una 
bonificació del 95 % a favor de les obres de refor-
mes en edificis existents, de les instal·lacions en les 
quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar, sistemes per l’aprofita-
ment d’energies alternatives com són la eòlica i la 
geotèrmica, així com sistemes que permetin l’estalvi 
d’aigua. 

Reduim les taxes per afavorir la millora del medi ambient



Més estalvi trimestral gràcies al porta a porta

Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels servis de 
gestió mediambiental, des del passat 28 de maig de 
2018 el municipi va canviar el model de recollida, 
passant dels contenidors a un model individual, porta 
a porta, per a tal de cercar uns millors resultats en la 
recollida de residus reciclables. Per a poder exempli-
ficar aquesta transformació, en el tercer trimestre de 
l’any 2019 amb el model porta a porta s’ha recollit 
una mitjana del 85,28% de selectiva, unes xifres simi-
lars a les obtingudes l’any 2018 (85,97%). En aquests 
mesos de servei de recollida porta a porta s’ha recollit 
un 4,78 % menys de residus respecte al mateix perío-
de de l’any anterior. Aquesta disminució és deguda a 
la reducció d’aportació de residus d’empreses, l’aug-
ment de l’ús de la deixalleria per part dels ciutadans, 
la migració de residus a altres pobles, l’eliminació 
d’aportacions externes i la millora dels hàbits.

Caracterització d’impropis de l’orgànica

El resultat de la caracterització de l’orgànica del ter-
cer trimestre del 2019 és d’un 0,33% d’impropis, un 
valor per sota de la mitjana que va assolir el poble 
durant l’any 2018 (1,11%), i que suposa una aportació 
d’orgànica força més neta i de qualitat a la planta de 
compostatge. Aquest fet comportarà una millora del 
preu de tractament i dels retorns econòmics per a la 
recollida d’orgànica del municipi.

Estimació del cost de tractament i retorns 

Tot i que el servei porta a porta té un cost més ele-
vat, en personal i maquinària respecte al model de 
contenidor, s’obté un estalvi en la despesa de gestió 
dels residus i un augment dels retorns de cànon de la 
selectiva i de l’orgànica. Per poder mostrar aquest es-
talvi, s’ha fet una estimació teòrica del cost del servei 
amb contenidors, tenint com a premisses els mateixos 
quilos totals del trimestre del 2019 i prenent com a 
referència els percentatge de reciclatge de l’any 2017, 
quan encara hi havia el model de recollida amb con-
tenidors. El resultat es pot veure a la taula del mig, on 
s’ha calculat un estalvi d’aproximadament 19.946€. 

Tenint en compte que hi ha un percentatge elevat de 
fuga de residus, l’estalvi que comportaria el model 
porta a porta seria major als 19.946€ resultants.

Pesatge àrea emergència i disseminats

Al municipi, durant el tercer trimestre, s’ha recollit 
una mitjana de 17% de resta respecte al total de resi-

Tot i que el cost de gestió és més car, el retorn econòmic és més elevat

dus que es recullen. A la taula del final es mostra el 
percentatge de resta que es recull a l’àrea d’emergèn-
cia, als diferents disseminats i al porta a porta. 

Incidències recollida

Hi ha un promig de 9 incidències al dia. El 29% és 
degut a que els usuaris no treuen els residus orgànics 
amb bossa compostable, el 38% és degut a que els 
usuaris treuen els residus el dia que no toca, el 29% és 
degut a que treuen residus barrejats, l’1% és degut a 
la no utilització del cubell d’orgànica reglamentari, el 
3% és degut a que treuen residus vegetals amb bossa, 
i l’1% és degut a altres incidències.

Ús de la deixalleria

El sistema porta a porta ha comportat un augment de 
l’ús de la deixalleria. En el tercer trimestre de l’any 
s’ha registrat l’entrada de 897 usuaris. La mitjana 
d’usuaris per jornada de servei ha estat de 18 usufruc-
tuaris.



S’acosta una nova jornada del Let’s clean up Europe 
organitzada a nivell nacional per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya i que inclou diverses accions per a 
la millora del medi ambient.

Al municipi participarem de la campanya amb una 
recollida popular col·lectiva de deixalles en els es-
pais més emblemàtics del terme municipal: La Crosa 
i la capçalera de l’Onyar. El 2018 a tot Europa, amb 
16.840 accions, es van recollir un total de 256.000 kg 
d’escombraries llençades a l’entorn, dels quals 670 
kg van ser de Vilobí d’Onyar, formant part d’una de 
les 309 accions realitzades a Catalunya.

La jornada tindrà lloc el diumenge 24 de novembre, 
començant amb un esmorzar a les 9.30 hores al pave-
lló de Sant Dalmai, gratuït per les persones inscrites. 
Seguidament s’organitzaran grups de treball, acabant 
l’actuació cap a les 13.00 hores. Es facilitaran bosses 
i guants als participants.

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

Properes convocatòries
Dilluns, 11 de novembre a les 16.00h

Obertura de l’Espai Jove
Espai Jove “Ei Sindicat”

Diumenge, 24 de novembre a les 9.30h

Let’s Clean Europe
Pavelló de Sant Dalmai

Campanya europea de neteja de l’entorn natural
En la passada edició es van recollir 520 quilos de deixalles al municipi

S’inicien les cremes
en règim de comunicació

El passat dimecres 16 d’octubre va començar el pe-
ríode de comunicació de cremes, i això vol dir que 
el ciutadà que necessita encendre foc per una crema 
controlada només cal que ho comuniqui a l’adminis-
tració a través de l’Ajuntament, on quedarà registrat a 
la plataforma EACAT. Aquesta comunicació, que no 
té cap cost pel ciutadà, no serà efectiva fins l’endemà.

Aquest període en règim de comunicació s’acaba el 
14 de març de 2020, però quedarà suspesa quan el 
nivell de risc d’incendi forestal contemplat al Pla Alfa 
s’activi i, en aquest cas, s’avisarà mitjançant SMS a la 
persona que ha demanat l’autorització. 

Cal fer el tràmit a l’Ajuntament

Per inscriure’s cal trucar al 972 473026 o per correu 
electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat


