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Pagament per participació en la taxa de residus
Modificacions importants en la gestió de la recollida d’escombraries
S’està treballant en la implantació
del que s’anomena TAXA JUSTA,
és a dir, que la ciutadania pagui pel
que genera: “qui contamina més,
paga més”.
Les directives europees de residus (2018/850 i 2018/851), que en
breu es transposaran a l’ordenament català, estableixen nous
objectius en quan a residus municipals. Entre d’altres mesures,
estableixen un mínim de reciclatge del 65% per el 2035 i un
màxim del 10% de residus destinats a abocador. Actualment
al nostre municipi ja complim
amb aquestes exigències.
Però també s’estableixen mesures de FISCALITAT AMBIENTAL i és aquí on entra en joc el
que s’anomena PAGAMENT PER
GENERACIÓ o PAGAMENT
PER PARTICIPACIÓ, és a dir,

que el rebut estigui en consonància Un canvi important, per aquest
amb el que genera cada habitatge i 2022, serà la inclusió del vidre en
cada comerç.
el servei de recollida porta a porta, eliminant així tots els conteniEn l’actualitat ja hi ha uns 10 mu- dors del carrer. Aquest servei, que
nicipis a Catalunya que utilitzen es realitzarà de matins per evitar
aquest sistema per fiscalitzar la sorolls nocturns, es realitzarà els
taxa de recollida de residus. El
divendres cada 15 dies.
Combinat amb aquest canvi
se’n realitzarà un altre de significatiu, la fracció rebuig passarà
a recollir-se cada 15 dies. Per
tant, un divendres es recollirà
el vidre i l’altre divendres es recollirà el rebuig. La majoria de
municipis, amb un bagatge de
plantejament que s’està fent a la porta a porta, fan ja la recollida de
comarca de la Selva (Riudellots i rebuig quinzenal.
Breda també implantaran aquest
sistema, donat que ja porten 3 anys Tots aquest canvis es preveuen pel
de porta a porta, com nosaltres) és maig de 2022. En els propers meque el 65% del cost del rebut sigui sos us anirem informant i a la prifixe i el 35% sigui variable segons mavera es realitzarà una campanya
informativa.
l’ús que es faci del servei.

Modificacions del servei de recollida de residus per Nadal
Els divendres 24 i 31 de gener no s’ha de treure el rebuig
Per tal de conciliar la jornada laboral dels treballadors
els dies més assenyalats de
les festes de Nadal, es fan les
següents modificacions en el
servei:
Els propers divendres (fracció
rebuig) 24 i 31 de desembre

no hi haurà recollida. En
canvi, en el seu lloc, es farà
la recollida el dies 25 de
desembre i 1 de gener.
La resta de dies el servei de
recollida de residus no patirà cap modificació. Disculpeu les molèsties.

Virosi contagiosa que afecta les aus
Han augmentat els ocells morts que es troben al carrer
La malaltia de Newcastle és una
malaltia vírica contagiosa que
afecta a les aus, especialment als
coloms, tot i que també es pot donar en pardals, estornells i altres.
El contagi es produeix per contacte directe de mocs i femtes, a través del menjar i aigua de beguda.
Per aquest motiu, el contagi amb
ocells engabiats és bastant difícil.
Tant pot aparèixer en aus silvestres com en aus domèstiques. Els
símptomes són diarrea, anorèxia,
tremolors i sol acabar amb la mort
sobtada de les aus.

Convocatòria d’ajuts
a l’autoconsum amb
energia renovable
La Generalitat, mitjançant
l’Institut Català d’Energia del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, ha obert una convocatòria d’ajuts a l’autoconsum i
l’emmagatzematge amb fonts
d’energia renovable.
Aquesta convocatòria cobreix
instal·lacions amb i sense emmagatzematge per a empreses,
autònoms, entitats del tercer
sector, sector públic i residencial (incloses les comunitats
de propietaris). Les tecnologies concretes que són subvencionables són la fotovoltaica,
l’eòlica i per a la generació
tèrmica: solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica
o aerotèrmica (exceptuant les
tecnologies aire-aire).
Per a més informació i presentar sol·licituds podeu visitar el
web http://icaen.gencat.cat

Tot i que és molt poc freqüent, també
es pot donar en persones provocant
conjuntivitis, malestar i sinusitis.
El seu diagnòstic passa normalment desapercebut per la seva
semblança
amb un refredat.

va quedar oficialment lliure de la
malaltia el 2010. Des de fa 2 anys
que torna a detectar-se i de des fa
unes mesos se’n veuen casos a la
nostra comarca.

Tot i que és
una
malaltia ja descrita el 1926 i
recurrent en
el temps, el
nostre país

Alimentació pel Projecte Gat
Donació de l’empresa especialitzada Gosbi
El 2019 vam iniciar el Projecte Gat
a través de la Fundació Fauna. Es
tracta d’un projecte mediambiental i de salut pública que té com a
objectiu garantir el benestar dels
gats de carrer a través de l’aplicació del mètode CER (Captura-Esterilització- Retorn), un sistema
ètic i efectiu del control de natalitat dels felins i que contribueix a
evitar conflictes, harmonitzant la
convivència entre persones i gats.
Aquesta tasca la porten a terme
persones que, de manera voluntària, s’encarreguen del control de
les colònies així com de la seva
alimentació; persones que han rebut una formació per portar a terme aquesta tasca de manera eficaç
i satisfactòria i que estan acreditats
per realitzar aquesta tasca.
Actualment s’atenen un total de
10 colònies felines (aproximadament 100 gats). L’Ajuntament es
fa càrrec de les despeses d’esterilització i les persones alimentado-

res i col·laboradores es fan càrrec
de la resta de despeses, sobretot del
menjar.
Ara, gràcies a la col·laboració
entre l’Ajuntament, la Fundació
Fauna i l’empresa Gosbi (https://
gosbi.com, empresa familiar nascuda l’any 2003 i present a 20 països) s’han rebut 288kg de menjar
de gat de forma totalment gratuïta.
Aquest és un producte de qualitat i
que s’anirà repartint, segons necessitats, entre les persones alimentadores i col·laboradores.

Vilobí d’Onyar congela impostos per al 2022
L’IBI, l’Impost de Vehicles i el d’Escombraries, entre altres
Un cop concretat l’esborrany del
Pressupost Municipal per a l’any
2022, l’equip de Govern ha decidit
no modificar les ordenances fiscals
que més afecten la butxaca de la
ciutadania. Aquestes són:
OF 1 – IBI
OF 3 – Vehicles

OF 4 – Construccions, Instal.lacions i Obres

taxes i impostos ja no van experimentar cap pujada.

OF 6 – Escombraries

A banda, s’han bonificat les faltes
d’assistència a casals… per motiu
OF 11 – Taxis
de la COVID-19, així com d’exiAixí doncs, les taxes citades no es mir, als negocis d’hosteleria, del
modificaran i, per tant, aquests im- pagament de la taxa de l’ampliació
ports quedaran congelats.
de les terrasses, també a causa de
Cal recordar que el 2021 aquestes les mesures contra la COVID-19.

Més de 8.000 euros en ajuts socials
L’Àrea de Serveis Socials treballa per atendre famílies en situació de vulnerabilitat
Un dels objectius de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament és
promoure accions i mecanismes
per prevenir, detectar i atendre a
persones, famílies i grups socials,
especialment si es troben en situacions de vulnerabilitat.
Un dels mecanismes és la convocatòria de subvencions. Aquest 2021
s’han tramitat tres línies d’ajuts.
Aquestes són:
- Per participar en els casals d’estiu
municipals.
- Per l’adquisició de llibres i material escolar.
- Per la participació d’activitats extraescolars.
La convocatòria de subvencions
per participar en els casals d’estiu municipals tenia una aportació pressupostària de 3.000€. Finalment, els ajuts atorgats sumen
1.917,50€ i s’han distribuït entre
les sol·licituds que complien els
requisits i barems que defineix la
convocatòria. En total han estat
vuit les persones beneficiàries.
Dins el marc dels casals d’estiu,
complementàriament a aquests

ajuts, l’Ajuntament
ha
subvencionat, pel propi casal, la
contractació
de dues persones vetlladores al llarg
de tot l’estiu,
amb la finalitat de tenir
un casal molt
més inclusiu.
L’aportació
pressupostària per l’adquisió de llibres de text
i material escolar pel curs 2020-21
era de 3.200€. El termini de presentació de sol.licituds va ser fins
el 15 de setembre i els ajuts atorgats sumen 1.786,41€, distribuïts
entre les sol·licituds que complien
els requisits i barems que defineix
la convocatòria. Les persones beneficiàries han estat catorze.
D’altra banda, per a la participació
d’activitats extraescolars pel curs
2020-21, es va fer una aportació
pressupostària de 4.800€. Un cop
finalitzat el termini de presentació

de sol·licituds, el passat 30 de setembre, els ajuts atorgats van sumar 4.432,56€, els quals han beneficiat dotze persones.
Paral·lelament a aquests ajuts, el
pressupost de serveis socials contempla una partida destinada a fer
front als ajuts d’urgència social,
que són de competència municipal. Un dels altres mecanismes és
l’oferta de serveis o programes que
cobreixen alguna de les necessitats
detectades al territori. En aquesta
línia cal destacar el programa de
reforç socioeducatiu, el taller de
memòria i el taller de manualitats.

Acabades les cinc sessions de participació ciutadana
Les veïnes i els veïns han participat activament en totes les reunions
Durant el passat mes de novembre la ciutadania i l’acció de govern, conèixer el que s’està fent i el que
i la primera setmana de desembre, per tal de fiscalitzar, controlar i no s’està fent.
s’han fet cinc sessions de participació ciutadana i debat entre els
veïns i veïnes de tots els nuclis del
municipi amb l’equip de govern
municipal.
Si bé la participació ha estat diversa, totes les sessions s’han desenvolupat de forma correcta, amb la
durada i els termes en què s’havien
previst inicialment. Els assistents
s’han mostrat receptius i han participat activament aportant dubtes,
queixes i suggeriments a l’equip
de govern. Cada nucli ha expressat
les problemàtiques que viuen en la
seva realitat més propera i l’equip
de govern, per la seva banda, ha
donat resposta a les mateixes, sempre dins el marc de les seves competències.
A més, aquestes sessions han permès donar a conèixer quines han
estat les línies generals d’actuació de l’equip de govern al llarg
d’aquesta legislatura, quines s’estan treballant i amb quines es pretén treballar pròximament.
Aquestes sessions no acaben aquí,
sinó que l’any que ve es tornaran a
dur a terme amb l’objectiu de mantenir la relació i el fil directe entre
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