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La taxa justa de residus municipals ja s’apropa
Qui més recicla menys paga
Tal i com us vam informar en el
BIM del mes de desembre, enguany estem preparant la campanya per fer efectiu el pagament per
participació de la taxa d’escombraries. L’objecte d’aquesta fiscalitat ambiental és aplicar mesures
segons les recomanacions europees i el compliment d’un doble
objectiu: que els ciutadans o establiments que més reciclen, paguin
menys i aquells que en generen
més, paguin més. Per aquesta raó,
s’implantarà el servei per poder
aplicar la taxa justa, amb una prova pilot dels càlculs d’aquesta modificació de la taxa d’escombraries
durant l’any 2022. Es preveu que
es pugui iniciar aquest nou servei a
principis de juliol d’enguany.
Per poder-ho fer de manera correcta hi haurà alguns canvis en el
servei de recollida de residus que
caldrà tenir en compte. Principalment 4 canvis:
1.- A tots els habitatges que actualment ja estan realitzant el porta a
porta, es repartirà un cubell per al
rebuig xipat; molt similar al cubell
de matèria orgànica actual. En el
cas dels comerços, hi haurà altres
especificitats segons el tipus de residus que generin.
2.- Es retiraran tots els contenidors
de vidre del carrer i es passarà a
recollir el vidre porta a porta. Es

repartirà també un cubell pel vidre. repartiment i organitzant la nova
implantació. A finals de maig re3. La recollida de vidre i rebuig breu informació a casa del dia de
serà quinzenal. De manera que un la xerrada i les dates de les parades
divendres es recollirà el vidre i el de repartiment dels cubells, així
següent el rebuig. Quan toqui vi- com tota la informació necessària.
dre, la recollida serà al matí.
Cal avançar cap a la bona gestió
4. Els habitatges que fan el porta dels residus municipals i adea porta, i que en casos excepcio- quar-nos a les noves polítiques
nals no poden participar-hi, tin- ambientals sostenibles europees.
dran l’àrea d’emergència al costat
de la deixalleria com fins ara, però
amb un accés diferent. Pel que fa
a les cases disseminades, cal tenir
en compte un canvi: cada habitatge
tindrà assignat un tancat, que podran triar en base a la seva comoditat. Però no es podrà anar a qualsevol àrea de residus, com es fa ara.
Així, s’està acabant de dissenyar la
campanya, el calendari de

Al·legacions al Pla Director de l’Aeroport
Defensant els interessos del municipi
El 28 de desembre de 2021 va sortir publicat l’Anunci d’informació
pública de la proposta de revisió
del Pla Director de l’Aeroport de
Girona juntament amb l’Estudi
Ambiental Estratègic per part de la
Direcció d’Aviació Civil del Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana.
El pla base que es revisa va ser
realitzat en un moment d’expansió econòmica i cal replantejar el
model de base amb un estudi de
previsions realista en el moment
actual i que no hipotequi el territori durant tant de temps.
No ens oposem al desenvolupament ni a la planificació, però cal
que aquesta es faci amb realisme i
amb un projecte sostenible pensat

no sols per a la infraestructura sinó
també cercant la millor interrelació
amb l’entorn i els veïns. Les inversions de diner públic han de tenir
un retorn i han de ser sostenibles
també a nivell econòmic.

- Planejament urbanístic municipal vigent erroni.

- Falta de justificació de la zona
de servei aeroportuària proposta al pla director. La delimitació proposta de la zona de servei
Així doncs per a la defensa dels comporta unes limitacions al dret
veïns de la nostra comunitat i per de propietat dels propietaris dels
millorar la convivència entre la po- terrenys afectats que no són problació i la infraestructura, i salva- porcionades ni equitatives amb
guardar el medi ambient, l’Ajun- l’objectiu d’interès general del pla
tament va presentar al·legacions, director.
dintre del termini establert que fi- Improcedència de la previsió de
nalitzava el passat 22 de març.
la segona pista.
A part del preàmbul que es resu- Sobre la procedència de trobar
meix en la introducció d’aquest
alternatives per a la nova zona de
article, el resum de les principals
provisió de combustibles.
al·legacions presentades han sigut
les següents (podeu consultar-les - Finalment, estratègia de mobiliamb més detall al lloc web muni- tat i connectivitat entorn a les inscipal www.vilobidonyar.cat):
tal·lacions de l’aeroport.

Modificació de les taxes de la Llar d’Infants
Actualment només es cobreix un 57,82 % del cost del servei
El passat 24 de març, en la sessió
ordinària del Ple, es va aprovar
la modificació de les taxes de la
Llar d’Infants per al curs 2022/23,
ja que han quedat molt allunyades dels costos reals del
servei. S’ha fet un estudi
econòmic per part d’Intervenció de l’Ajuntament en
el qual es posa de manifest
que només es cobreix un
57,82% del cost del servei
i el dèficit municipal ascendeix a 129.477 €.
El cost directe del servei del curs
2020/21 va ser de 306.924,20 €,
els ingressos que es van obtenir
per part de la Generalitat van ser
de 89.775€ i les quotes de les famílies 87.702,50 €. El dèficit de
129.447 € el va assumir l’Ajunta-

ment. L’ocupació de la Llar va ser
de 63 infants, malgrat que hi ha 82
places disponibles. Així doncs, el
cost per alumne per a l’Ajuntament
és de 2.054,71 €.

darrera regulació. Així, la quota
d’I-0 serà de 160 € i la de I-1 de
129 €, no especifiquem quota d’
I-2 ja que, segons compromís de la
Generalitat, serà gratuït. La resta
de tarifes queden igual: matrícula -on s’inclou el material- és de 100 €, la mensualitat per acollida matí o
tarda 21 € i l’hora extra per
el servei d’acollida eventual
matí o tarda 4 €/hora.

D’altra banda, que a la deTambé s’ha detectat que les nostres claració de la renda s’aplica una
taxes són molt inferiors a les dels reducció de l’IRPF mitjançant la
municipis del nostre voltant, tal i qual a les mares treballadores amb
com veure a la imatge adjunta.
fills menors de 3 anys escolaritzats
en llars d’infants se’ls pot retornar
Amb totes aquestes dades es decifins a 1.000 euros anuals.
deix fer aquesta modificació a partir del setembre, modificació que, La preinscripció a la Llar d’Infants
a més, ja estava contemplada en la es farà del 9 al 20 de maig.

Replantejament de la zona esportiva
Piscina municipal, més esport i optimització de les instal·lacions
Amb la creixent demanda d’espai
per a altres pràctiques esportives i
la necessitat real de disposar d’una
piscina municipal, la manca de
sòl esportiu condiciona, inevitablement, el plantejament futur de
la zona esportiva municipal (ocupada actualment pels 3 camps de
futbol). Per tal d’ubicar la futura
piscina municipal i altres equipaments esportius a la zona
esportiva cal tenir en compte
els següents aspectes:

ris presents i futurs. Els camps de
gespa natural disposen d’una quantitat d’impactes màxim: 10 hores/
setmana. En canvi, els camps de
gespa artificial no disposen d’una
quantitat d’impactes màxim, per la
qual cosa permeten un ús intensiu
de pràcticament 24 hores/dia.

llarg de la temporada. Per tant, es
proposa:

Si no es fessin aquests canvis, la

Amb aquestes actuacions, es garanteix a tota la població i
als usuaris de la zona esportiva:

- Altre(s) equipament(s) esportiu(s) a l’aire lliure, per
definir en un procés de participació ciutadana.

- La disponibilitat futura
d’aigua per regar (previsió
de sequera, insuficiència de
pous, etc.)

- L’ús dels camps de futbol
tots els dies de l’any, sense
estar condicionats a la meteorologia, tractaments de la
gespa, quantitat d’impactes
que pot assumir la gespa natural, etc.

- Variació de la demanda,
en els propers 10-15 anys,
d’usos per a la pràctica esportiva
- Els avantatges logístics i de
gestió que suposa tenir una
zona esportiva compactada,
en un únic recinte i amb un
bar que doni servei a tots els
espais al llarg de tot l’any

Valorant tots aquests aspectes, la
ubicació més encertada per a la
piscina municipal i la resta d’equipaments, és on ara hi ha el camp
petit de futbol 7 de gespa natural
(vegeu la imatge).

- La millora del paviment de l’actual camp de gespa artificial.

- Una piscina municipal.

- La disponibilitat real de sòl
qualificat com a equipament
esportiu

- Les afectacions sobre els
camps de futbol existents i
els usos actuals (quantitat de
jugadors/es i d’impactes que poden assumir els camps)

- La transformació del camp històric de futbol 11 en un camp de
gespa artificial.

- L’ús dels camps de futbol
per a altres entitats o equips
externs: escola, espai jove,
casals, stages esportius...
- Manteniment del camp de
gespa artificial obert per a la
pràctica espontània i lliure
de futbol al llarg de tota la
setmana.
Per explicar la proposta i iniciar
el procés participatiu per definir
l’equipament esportiu, farem una
xerrada informativa el
DIMECRES 4 de MAIG,
a les 20 h, al Teatre Can Sagrera.

pràctica esportiva estaria condicioAixò implica haver de fer una sèrie nada a la climatologia i les tasques
de canvis a la resta de camps de de manteniment, traduint-se en la
futbol per tal de garantir la pràctica impossibilitat d’entrenar i jugar
diària del futbol per a tots els usua- partits en multitud de setmanes al

D’altra banda, cal remarcar també
que el cost actual, només de manteniment, dels camps de futbol és
de 42.000 euros anuals, a més de la
despesa en aigua de reg (contínuament creixent).
Amb aquests canvis proposats,
doncs, s’aconsegueix reduir el cost
de manteniment a pràcticament la
meitat, a banda de representar un
estalvi d’aigua molt important.

En marxa la taula comunitària de Vilobí d’Onyar
Actualment la feina se centra en dos eixos: Educació i Gent Gran
L’Ajuntament ha posat en marxa,
des de fa uns mesos, la taula comunitària, una aposta política per
potenciar la participació en les diferents accions que es realitzen al
municipi per la millora del benestar social.

Les primeres trobades de la taula
han permès tenir una visió més
global del municipi, dels serveis
existents, de les persones que en
formen part i de les accions que
realitzen. Aquest procés de coneixement s’ha concretat en una
primera anàlisi de necessitats. En
És un espai de participació i de tre- base a aquesta radiografia i per
ball col·lectiu per elaborar actua- voluntat de la taula s’ha iniciat un
cions i/o projectes, amb la voluntat treball específic sobre dues temàque hi participi la comunitat per tiques: Educació i Gent Gran. En
poder trobar les millors solucions aquest sentit, ja s’han creat dues
a les necessitats de la nostra ciu- comissions de treball.
tadania.
La comissió d’Educació, en
Actualment, la taula està configu- aquests moments, treballa en base
rada per agents de diversos serveis l’adhesió de l’Ajuntament al prodel nostre territori, així com tècnics jecte Educació 360. L’objectiu
i polítics de l’Ajuntament. Després principal és facilitar accions de
de vàries trobades, s’ha determinat més i millors oportunitats educatila necessitat d’incorporar-hi repre- ves per a tothom, com descriu els
sentants de la ciutadania per tal de següents punts del manifest Edutenir més representativitat i una vi- cació 360:
sió més objectiva de la realitat del
municipi. L’objectiu és promoure 1. Els nois i les noies aprenen en
la cohesió social, enfortir el teixit tots els espais de la seva vida quosocial i la implicació de la ciutada- tidiana. Proposa una perspectiva
nia en l’evolució del territori.
global de l’educació que tingui
en compte que s’aprèn i s’educa
Un dels principals reptes és l’apre- arreu.
nentatge i la implementació del
treball comunitari com a procés 2. S’eduquen en tots els seus temps.
per trobar solucions a les diferents Al llarg i a l’ample de la vida.
necessitats.
3.Les oportunitats educatives

d’arreu són cabdals en l’itinerari
personal.
4. Garantir el procés educatiu és
també alinear i connectar els aprenentatges.
5. L’equitat és el principal repte
en l’accés a les noves oportunitats
educatives.
6. Convertir l’educació dels espais
i temps no lectius en política pública. Proposa que més enllà de
les bones experiències, la política
educativa transcendeixi l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats per a tothom.
7. El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de l’Educació 360.
Una mirada global i inclusiva, que
demana la complicitat de tot el
municipi i de tots els actors de la
comunitat educativa.
Pel que fa a la comissió de Gent
Gran, s’ha vist la necessitat d’ampliar el coneixement sobre la realitat de les veïnes i els veïns més
grans del municipi i la realització
d’un bon estudi de la realitat.
La taula comunitària ha començat
a caminar, ara cal posar-hi esforços
perquè realment sigui el més efectiva possible.
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