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S’aprova per ple el Pla Local de 
Seguretat Viària
La carretera GI 533 al seu pas per Sant Dalmai 
és un punt crític pel que fa la seguretat viària. 
Per evitar accidents l’Ajuntament va dema-
nar a la Generalitat la instal·lació d’un radar.

La Generalitat va declinar la demanda, però 
el Servei Català de Trànsit va oferir al con-
sistori un Pla Local de Seguretat Viària.

Per fer-lo es va recórrer tot el munici-
pi, anotant els punts més crítics (com la 
cruïlla del restaurant L’Empalme, l’accés 
a Sant Dalmai per la Plaça Països Cata-
lans, els entorns de la Plaça Nova de Vilo-
bí, l’accés a Cal Ferrer Pagès o la carrete-
ra de Caldes al seu pas per Salitja). També  
s’anotaven correccions o mancances.

Es van proposar millores molt diverses: 
canvi d’ubicació de certs passos de via-
nants, senyalitzacions horitzontals i ver-
ticals, eixamplament de voreres o l’es-
trenyiment de certs carrers per obligar 
als cotxes a circular més a poc a poc.

L’objectiu és reduir la sinistralitat 
un 25% el 2020 seguint la fita esta-
blerta pel Llibre Blanc de la Comis-
sió Europea en matèria de transport.

En el ple ordinari del 25 de gener es va 
aprovar el pla per 6 vots favor i 5 abs-
tencions. Actualment el PLSV es tro-
ba en fase d’exposició pública.

Nous pressupostos participats

Aquest és el segon any que des de l’Ajunta-
ment es vol que la ciutadania decideixi una 
part de les inversions del pressupost muni-
cipal. És per això que iniciem una nova edi-
ció dels pressupostos participats, un procés 
on podràs determinar el destí de 30.000€. 

Totes les persones que viviu i/o tre-
balleu a Vilobí d’Onyar podeu pre-
sentar propostes individualment, en 
grup (amics, família) o com a entitat.

El període per presentar-les comença 
el dilluns dia 19 de febrer i acaba diu-
menge 11 de març (ambdós inclosos).

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’in-
versió que consideris necessària pel poble. 
Les inversions són tot allò que es pot construir 
i adquirir i que és perdurable en el temps. 

Una altra de les novetats (a part de pas-
sar de 25.000 a 30.000€ d’inversió) és 
que ara es pot votar en paper i online.

Es repartirà una butlleta per casa, però podeu 
trobar-ne més a les urnes situades a: l’Ajun-
tament, la biblioteca, l’espai jove, l’escola, el 
CAP, Can Ginesta, la farmàcia Puigvert, l’estanc 
Montserrat Daunis, Can Marcel i Can Berto. 

No us perdeu la xerrada de dijous 
15 de febrer a les 19:30 h a Can Ros-
cada per saber-ne tots els detalls. 

Més informació dels Pressupostos Participats:
http://participavilobidonyar.cat



Es compren sis aparells anti 
ennuegament
Al nostre país moren ennuegades més 
de 1.400 persones a l’any: un 25% supe-
rior a les morts per accident de trànsit. 
Veient aquestes xifres l’Ajuntament de Vi-
lobí d’Onyar ha cregut oportú invertir 740€ 
IVA inclòs per comprar 6 dispositius anti en-
nuegament: un de mida infantil per la llar 
d’infants, un de mida infantil i un altra de 
mida juvenil per l’escola, i un de mida infan-
til, juvenil i un altre per adults per la Guàr-
dia Municipal. L’aparell és un succionador 
mecànic que xucla l’objecte que impedeix 
la respiració, s’ha de fer servir mitjançant 
una acció mecànica i amb el pacient esti-
rat en una posició específica. Aquest dis-
positiu ajuda a complementar la maniobra 
de Heimlich, que no es pot realitzar de for-
ma efectiva en un 34% de les ocasions.
Hi haurà aquest aparell, que s’anomena DE-
CHO2KER, disponible als dos centres edu-
catius del poble: a la llar i a l’escola Josep 
Madrenys, també a la Guàrdia Municipal. 
Per fer servir l’aparell cal una formació es-
pecialitzada, ja que un mal ús pot empitjo-
rar la situació del pacient. És per això que 
es van programar dues tandes de formació 
per formar prop d’una cinquantena de per-
sones que treballen als centres que tenen 
l’aparell. La primera tanda es va fer el pas-
sat divendres 12 de gener a les 17:15 h on 
hi van assistir una desena de persones.
El dimarts 23 a les 11 h es va tornar a fer 
una formació a l’escola Josep Madrenys. 
Tot  i  la formació, aquest és un aparell dissenyat 
per  ser utilitzat per personal no especialitzat. 
La formació del passat dimarts 23 de ge-
ner va tenir una gran expectació me-
diàtica, ja que hi van assistir diferents 
mitjans de comunicació com TV3, Cata-
lunya Ràdio i TvGirona per fer-ne ressò. 

Neteja i manteniment de lleres

Gràcies a la subvenció atorgada pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya en el marc del 
Programa Treball i Formació i a la gestió del 
personal per part del Consell Comarcal dis-
posem d’una brigada de 4 persones, un ofi-
cial forestal i tres peons, per fer tasques de 
neteja i manteniment de lleres públiques 
en dos períodes: des del passat dia 1 de fe-
brer fins al 2 de març i del 22 d’octubre al 9 
de novembre en horari de 7:00 a 14:30h.
El Programa Treball i Formació té com 
a finalitat afavorir la inserció labo-
ral i millorar l’ocupabilitat de les per-
sones aturades de llarga durada.
L’import no subvencionat és de 21,25€ per 
persona i dia, representant un total de 3.060€ 
pels dos períodes (36 dies x 4 persones). 
La roba de treball i els EPI’s (Equip de Pro-
tecció Individual) estan inclosos en el preu. 
La maquinària és cedida per l’Ajuntament 
sota la supervisió de la Brigada Municipal.
En el primer període s’iniciarà la neteja del 
Torrent de Bagastrà des d’on es va finalit-
zar l’any passat (Can Freu) i fins a Can Sal-
và. També és farà un manteniment del Rec 
de les Fonts. Els hi desitgem bona feina!

Obres del camí peatonal entre el 
pont vell i la parada del bus
Ja han acabat les obres del camí pea-
tonal entre el pont vell i la parada del 
bus. Al llarg del camí s’han plantat 25 ar-
bres, va ser la proposta guanyadora dels 
pressupostos participats del 2017.



Millora d’accessibilitat a l’anella
verda

Moció en defensa de les ins-
titucions catalanes i els seus             
representants

Inici de la campanya de             
Protecció dels animals

Moció en defensa de la filosofia 
a l’ensenyament de Catalunya

Fa poques setmanes amb el projecte de re-
asfaltatge de la carretera de Vilobí a l’Em-
palme es va realitzar un pas elevat per tal 
que els vehicles redueixin la velocitat i 
fent més segur el creuament de la carre-
tera per part dels vianants. Ara, comple-
tant aquella acció, s’ha construït una nova 
rampa a l’indret de l’Empalme (prop de la 
benzinera BP) per tal de millorar l’accessi-
bilitat de l’Anella Verda per bicicletes, co-
txets i persones amb mobilitat reduïda.

Comença de nou la campanya de protec-
ció d’animals amb diferents novetats: s’ofe-
reixen dues setmanes d’identificació gra-
tuïta (la 3a de març i la 3a de setembre) al 
Centre Veterinari Onyar amb cita prèvia al 
972 473 006. Alhora, s’ofereix identifica-
ció gratuïta tot l’any al Centre d’Acollida 
d’Animals de la Selva situat a Tossa de Mar 
(972 34 08 13). Com a novetat i també du-
rant tot l’any s’ofereix vacunes + identifica-
ció a un preu reduït, així com, la campanya 
d’esterilizació al 50% s’ofereix tot l’any. 

El passat 25 de gener en el ple ordinari es 
va aprovar per majoria absoluta la mo-
ció en defensa de les institucions de Cata-
lunya i dels seus representants electes.
En aquesta moció l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar acorda:

• Instar a les institucions de l’Estat a 
respectar i acceptar la voluntat in-
equívoca dels ciutadans de Catalun-
ya expresada a les urnes el 21D.

• Exigir la derogació de forma immediata 
de la intervenció de les institucions de 
Catalunya i la finalització de qualsevol 
tutela externa del nostre autogovern.

• Instar a l’alliberament dels presos polí-
tics catalans.

• Exigir la fi de la persecució judicial de la 
qual són víctimes les institucions de Ca-
talunya i els seus líders polítics i socials.

• Notificar aquesta resolució al President del 
Parlament de Catalunya i a l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques (ACM).

En el mateix ple del 25 de gener, també es 
va aprovar per majoria absoluta la Moció del 
Grup Independent de la Selva en defensa de 
la filosofia a l’ensenyament de Catalunya. 
El passat 6 de setembre, en una carta 
adreçada a les direccions dels centres d’edu-
cació secundària, la secretària del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè 
Jou, informà dels canvis a les Proves d’Ac-
cés a la Universitat pel 2018, entre els quals 
destaca que l’assignatura d’Història de la 
Filosofia serà avaluada a la fase específica, 
deixant de ser considerada una matèria co-
muna a totes les modalitats del batxillerat.
Per això l’Ajuntament aprovava la mo-
ció en la que la Diputació de Girona:
• Sol·licita la retirada d’aquesta modifica-

ció. 
• Considera fonamental el foment de l’es-

perit crític i la capacitat de reflexió i mani-
festant el suport als docents i l’alumnat.

• Té la voluntat de traslladar aquesta pro-
posta al Consell Escolar Municipal.

• Notificarà l’adopció d’aquests acords al 
Parlament i a tots els grups parlamenta-
ris i al Departament d’Ensenyament.  



Emergències – 112

Bombers – 085

Taxi 24 hores - 972 935 736

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

Telèfons d’interès

www.facebook.com/vilobidonyar
www.instagram.com/ajvilobidonyar

www.vilobidonyar.cat

Properes convocatòries
Dijous, 15 de febrer - 19:30 h
Presentació i taller de propostes dels pressupos-
tos participatius 2018 
Can Roscada

Per tal de donar un millor servei s’ha modificat el telè-
fon de taxis 24h passant a un número fix.

El nou número és: 972 935 736

La primera sessió de la xerrada 
Parlem de Residus va emplenar 
Can Roscada

Segueixes l’Ajuntament a les    
diferents xarxes socials?

El passat 23 de gener es va fer la prime-
ra xerrada informativa sobre la gestió dels 
residus municipals, adreçada a la pobla-
ció en general i, l’endemà, va tenir lloc 
la xerrada similar dirigida als comerços.
La sessió a la població va superar el 
centenar d’assistents i la sessió dirigi-
da als comerços va comptar amb una 
vintena de representants del sector.
L’acte va ser presentat per l’alcaldessa i 
pel regidor de Medi Ambient, hi van inter-
venir tècnics del Consell Comarcal i l’em-
presa de recollida de residus NORA S.A.
Amb aquestes dues sessions, la intenció de 
l’Ajuntament era posar el primer esglaó cap a 
un canvi substancial en la gestió dels residus 
municipals i, per aquest motiu, els temes prin-
cipals que es van tractar van ser els següents:
• La relació de la mala gestió dels re-

sidus amb les principals problemà-
tiques mediambientals que afec-
ten el planeta, com són la pèrdua 
de recursos i l’escalfament global.

• Les directives europees i catalanes 
que, per vetllar pel medi ambient, 
cada cop són més exigents amb els 
resultats de reciclatge i més penalit-
zadores davant les males pràctiques.

• L’estancament dels resultats de reciclat-
ge, tant a Vilobí com a la resta de mu-
nicipis catalans que continuen amb els 
sistemes de recollida convencionals.

• Per exposar el model de recollida més 
eficient que actualment està triomfant 
a Catalunya, que és el porta a porta.

Val a dir que, un cop feta la presentació, els 
dubtes dels assistents ja van anar directa-
ment dirigits a les particularitats del porta a 
porta, sense fer major esment als altres mo-
dels de recollida presentats per l’empresa 
de recollida comarcal de residus NORA S.A.

Ja fa temps que el Facebook oficial 
de l’Ajuntament ens informa de tot 
allò que passa al nostre municipi.
Recentment, però s’han afegit altres xar-
xes socials i plataformes que ens perme-
ten seguir el fil de totes les notícies. 
Hi ha un canal de Whatsapp on per rebre to-
tes les informacions municipals. El número 
és el 626 180 874, però per entrar al grup i per 
qüestió de protecció de dades cal adreçar-
se a l’Ajuntament i signar un document.
Recentment, el passat Nadal, el tió va ca-
gar un Instagram! Si no el seguiu enca-
ra us recomanem que ho feu. El trobareu 
buscant @ajvilobidonyar. És el perfil ofi-
cial de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dal-
mai, on s’hi pengen històries, fotos i ex-
periències del municipi. Ens segueixes?


