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Pressupostos participats de Vilobí d’Onyar 2017:
Sessió informativa el dijous 16 de març a les 20h a Can Roscada
Properament es durà a terme, per primera vega-
da al municipi, un procés de pressupostos parti-
cipats en els quals els ciutadans podran decidir 
el destí de 25.000€ del pressupost d’inversions 
d’aquest any. Tots els ciutadans empadronats a 
Vilobí d’Onyar podran presentar les seves pro-
postes i votar-les mitjançant una butlleta que es 
repartirà a totes les llars i un espai web que s’ha 
creat per a l’ocasió.
Durant la primera fase del procés, que s’iniciarà el 
20 de març i finalitzarà el 9 d’abril, tothom podrà 
presentar les seves propostes. Posteriorment es 

convocarà una jornada de participació per tal de 
prioritzar les propostes rebudes i triar les que ge-
nerin més consens. Finalment, les propostes que 
hagin estat prioritzades al taller passaran a la fase 
de votació final.
El 16 de març a les 20h al baixos de Can Rosca-
da tindrà lloc una sessió informativa oberta a 
tothom on s’explicarà amb detall el funciona-
ment d’aquesta nova eina de participació que té 
per objectiu implicar a la ciutadania en la presa 
de decisions sobre el destí d’una part dels recur-
sos públics. 

Enviament del RondaGI a totes 
les llars del municipi
Des de l’Ajuntament s’ha enviat a totes llars del mu-
nicipi un fulletó explicatiu i un adhesiu del RondaGI, 
el dispositiu gratuït ideat amb l’objectiu de facilitar la 
mobilitat d’entrada i sortida als peatges de Fornells 
de la Selva, Girona Sud, Girona Oest, Girona Nord i 
Vilademuls. La innovadora mesura evita que els ve-
hicles que circulen sovint en aquest tram gratuït de 
l’autopista hagin d’aturar-se als peatges. L’adhesiu 
del RondaGI s’enganxa a l’interior del vidre davanter 
i els usuaris disposen d’una via exclusiva.
Totes aquelles persones que necessitin un altre 
exemplar de l’adhesiu cal que s’adrecin a les ofici-
nes municipals per demanar-lo.



•	 Mobiliari urbà: 5.000,00 €
•	 Bústies: 6.584,77 €
•	 Adequacio instal·lacions i espais públics: 25.000,00 € 
•	 Canalització de telefonia casc antic Vilobí: 17.000,00 €
•	 Millora sortida c/ Sant Josep i prolongació c/ 

Rec Madral: 80.000,00 €.  Entre d’altres actuacions, 
s’eliminarà l’illa actual existent de quan el carrer era 
encara de dos sentits.

•	 Pavimentació camí zona El Mirador: 30.000,00 €
•	 Millora pl. Països Catalans i entorn Sant Dalmai: 

70.000,00 €. Entre d’altres actuacions es guanyaran 
places d’aparcament, la plaça serà de sentit únic com 
una gran rotonda, s’ampliarà la vorera de l’avinguda 
Sant Dalmai des del carrer Sant Llop fins a la carretera. 

•	 Reforma escala i rampa accés ajuntament: 5.000,00 €
•	 Compartiment magatzem brigada: 9.500,00 €
•	 Caldera biomassa: 65.000,00 €. Alimentarà l’Escola Jo-

sep Madrenys, la Llar d’infants El Patufet i el pavelló de 
Vilobí. La reducció de la factura en consum d’energia 
en el conjunt dels tres equipaments serà d’un 65%.

•	 Instal·lacions esportives (focus camp de futbol): 
12.000,00 €

•	 Paviment del pavelló de Vilobí: 45.000,00 €. 
•	 Millores al pavelló de Sant Dalmai: 5.000,00 €
•	 Impermeabilització coberta del pavelló de Vilobí: 

18.500,75 €.
•	 Millores al Teatre Can Sagrera: 24.805,29 €. 

Instal·lació de teló tallafocs i sistema de detecció 
d’incendis.

•	 Millores Llar d’infants: 10.000,00 €. Instal·lació de 
quatre toldos.

•	 Ascensor ajuntament: 40.600,00 €. 
•	 Millores a l’Escola Josep Madrenys: 15.399,28 €
•	 Renovació total enllumenat públic: 148.400,00 €. Es 

farà el canvi de lluminàries a tecnologia LED, fet que 
permetrà aconseguir reduir el consum en un 68%.

•	 Fibra òptica (1a fase): 19.800,00 €.  Previsió de la 1a 
fase del desplegament: Can Terrer, Can Bells, Vilobí i  
Polígon Empalme. Possible connexió amb Sant Dalmai.

•	 Adquisició immobilitzat material vari: 3.000,00 €
•	 Mobiliari promoció i turisme: 4.235,00 €
•	 Material de seguretat. Alarmes 2a fase:  2.597,87 €
•	 Portada en alta d’aigua de Salitja a Sant Dalmai i 

Via Verda: 327.160,00 €. Inversió més elevada de l’any. 
Amb aquesta infraestructura s’acabarà amb la manca 
de qualitat i de quantitat del servei d’aigua de boca a 
Sant Dalmai. Pel que fa a la Via Verda, connectarà els 
dos nuclis, una actuació que ha estat llargament rei-
vindicada.

•	 Compra de terrenys: 10.000,00 €
•	 Instal·lacions tècniques i maquinària: 8.442,90 €
•	 Motorització cistelles de bàsquet i mecanisme ro-

còdrom: 8.323,65 €
•	 Acondicionament acústic sala dels Delmes: 3.170,44 €
•	 Material informàtic: 9.559,00 €
•	 Inventari de camins: 14.984,00 €. Quelcom necessari 

per tal de preservar-los.
•	 Projectes tècnics i planificació: 19.875,00 €
•	 Treballs tècnics plaça Major de Salitja: 15.150,00 €. 

Redacció del projecte (juntament amb el procés de 
participació ciutadana).

•	 Treballs tècnics del POUM: 22.850,00 €. Fase 2.

En el darrer Ple també es van aprovar altres qües-
tions, entre les quals la proposta per destinar el 
0,5% de l’IBI a la protecció, foment i salvaguarda 
de la flora, la fauna i el paisatge natural del muni-
cipi; el suport a la campanya 'Casa Nostra És Casa 
Vostra' i a la Campanya de suport a l'acollida de 
població refugiada en trànsit a Europa víctima 
dels conflictes armats a l'àrea mediterrània; una 
moció en la qual es demanava a l’Estat que els 
ajuntaments cobrin el 100% de l’IBI de les auto-
pistes; i finalment una moció en la qual es denun-
ciaven els atacs espanyols a la política catalana, 
en defensa dels encausats pel 9-N: l’expresident 
Mas, l’exvicepresidenta Ortega i l’exconsellera Ri-
gau.

Desglossament de les inversions previstes al Pressupost per al 2017

L’Ajuntament destinarà el 0,5% de l’IBI a la protecció, foment i
salvaguarda de la flora, la fauna i el paisatge natural del municipi

Com ja es va informar al darrer BIM, el Ple del gener va aprovar el Pressupost municipal per al 2017. 
A continuació oferim el desglossament de les inversions previstes al present exercici. 

Total del pressupost 2017: 3.966.464,01€
Total capítol inversions 2017: 1.101.937,95€, el que representa un 28% del total.



L’Ajuntament va instal·lar el dimarts 1 de març 
al matí una doble barrera dissuasiva a la cruïlla 
entre el carrer Sant Josep i la travessera Antiga 
Cal Metge -accés a  la plaça Nova- de Vilobí, amb 
l’objectiu de millorar la seguretat dels vianants 
en aquest tram on sol confluir un elevat volum 
de trànsit. Aquesta ha estat la proposta del con-
sistori davant les reiterades queixes dels veïns 
a causa de la poca visibilitat amb què compta 
l’encreuament, que es troba de camí a l’Escola Jo-
sep Madrenys.
El regidor de Mobilitat, Quim Vivas, ha assegurat 
que “aquesta és una mesura més en la línia de re-
forçar la seguretat en aquest punt del nucli urbà 
de Vilobí”. Vivas ha afegit que la doble barrera 
“contribuirà a evitar que els vianants puguin tra-
vessar massa ràpid i com a conseqüència topar 
amb algun vehicle”. En aquesta línia, ara fa uns 
dies es va instal·lar també una pilona en aquest 
mateix tram de carrer per tal d’obligar els vehi-

cles a passar pels ressalts i impedir de passar per 
sobre la vorera. Ambdues mesures són fruit del 
taller participatiu que es va dur a terme l’any pas-
sat amb els veïns de la plaça amb l’objectiu de 
millorar-ne els aspectes més conflictius.

 Doble barrera dissuasiva per millorar la seguretat dels vianants a la 
zona del centre de Vilobí

A principis de març va començar a treballar tem-
poralment al municipi una brigada forestal for-
mada per 6 persones i una altra de 4 paletes, per 
tal de dur a terme la neteja del rec de les Fonts, 
el torrent del Bagastrà, així com per la construc-
ció d’uns armaris al magatzem de l’Espai Jove. 
Es tracta de persones que estan duent a terme 
el període de pràctiques del programa Treball i 
Formació del Consell Comarcal, destinat a majors 
de 45 anys aturats i no perceptors de cap ajuda.

Contractacions temporals dins el programa Treball i Formació



www.vilobidonyar.cat 
www.facebook.com/vilobidonyar

Dijous, 16 de març - 20h
Presentació dels Pressupostos Participats
Baixos de Can Roscada (Vilobí)

Dijous, 23 de març - 20h
Ple Municipal
Baixos de Can Roscada (Vilobí)

Emergències – 112

Bombers – 085

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

Llar d’infants El Patufet – 972 473 125

Escola Josep Madrenys – 972 473 286

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Aeroport Girona-Costa Brava – 972 186 600

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

Properes convocatòries

Enguany es tornarà a realitzar la campanya de pro-
tecció dels animals de companyia al nostre muni-
cipi. Pel que fa al xipatge gratuït, es farà durant les 
tardes del 27 al 31 de març i durant el matí de l’1 
d’abril.  Les esterilitzacions al 50% de descompte 
es podran fer durant tot el mes d’abril i només serà 
vàlid per a animals censats al municipi. En tots dos 
casos l’actuació es durà a terme al Centre Veterinari 
Onyar i caldrà demanar cita prèvia, adreçant-se al 
seu local  (Ctra. Santa Coloma, km 14 - sector Em-
palme, de Vilobí) o bé trucant al telèfon 972473006. 

Necessiteu anar a la deixalleria de Vilobí d’Onyar i 
no en sabeu els horaris? Aquí els teniu! 

* Dimarts, de 16h 19h
* Dimecres, de 10h a 14h
* Divendres, de 15h a 19h
* Dissabte, de 10h a 14h

Nova campanya de protecció dels animals de companyia

Horaris deixalleria municipal

Telèfons d’interès


