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S’està redactant el projecte del Centre de Dia per a la 
gent gran, donada la creixent necessitat al municipi 
amb un 14% de la població de més de 65 anys (432 
persones) i, d’aquestes, un 4% de més de 85 (89).

Aquest centre complirà amb els requisits exigits pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, els seus usuaris 
podran gaudir d’ajuts, com la PEV (Prestació Econò-
mica Vinculada). El PEV és una prestació personal 
i periòdica, i està subjecta al grau i al nivell de de-
pendència i capacitat econòmica de la persona bene-
ficiària. Està destinada a la cobertura de les despeses 
dels serveis previstos al Programa individual d’aten-
ció (PIA), quan no és possible l’atenció per part d’un 
servei públic o concertat per manca de disponibili-
tat. L’equipament ocuparà la planta baixa de l’antic 
dispensari, al Carrer Empordà, actualment ocupat per 

oficines del Departament de Salut, i tindrà capacitat 
per 25 persones. 

S’ha escollit aquesta ubicació per la seva centrali-
tat, per les sinergies amb la Llar de Jubilats i perquè 
l’equipament pugui posar-se en funcionament aviat, 
donat que l’edifici no necessita obra estructural. 
Només caldrà la reforma de l’interior, i la del pati ex-
terior, xifrada, entre obra i mobiliari, en uns 200.000€ 
(IVA inclòs). El centre serà gestionat per SUMAR. 
SUMAR és una entitat de la Diputació de Girona, que 
forma part del Consorci d’Acció Social de Catalunya, 
i que actualment gestiona 17 equipaments similars 
a les comarques gironines. El proper dimarts 12 de 
març a les 20h tindrà lloc la presentació del projecte 
a la sala d’actes de Can Roscada amb la participació 
de representants de SUMAR i de l’arquitecte autor 
del projecte.

Centre de dia per a la gent gran 
Treballem per a assistir a les persones més grans del municipi



Aprovat el pressupost municipal de 2019

El Ple del mes de gener va aprovar el pressupost mu-
nicipal pel 2019, que ascendeix a 4.840.968,55 eu-
ros, representant un increment del 7% respecte l’any 
2018. 

Donades les bones condicions econòmiques de 
l’Ajuntament, aquest increment es produeix tot i con-
gelar totes les taxes, els impostos i els preus públics 
no carregant així més fiscalment les economies fami-
liars i empresarials.

Grans inversions que promouran la dinamització social i cultural

Motiu de la inversió Import de la inversió
Compra de Can Sagrera 400.000 euros
Adequació d’immoble per a Centre de Dia 200.000 euros
Millores en el camp municipal d’esports 105.000 euros
Millores en altres instal·lacions esportives 55.000 euros
Càmeres de videovigilància 124.000 euros
Millores a la xarxa viària 120.000 euros
Estació de recàrrega per a vehicles elèctrics 50.000 euros
Adequació d’instal·lacions i espais públics 50.000 euros
Millores a l’Espai Jove 50.000 euros
Millores a l’escola-llar d’infants 50.000 euros
Projectes tècnics i planificació 40.000 euros
Pressupostos participatius 35.000 euros
Senyalitzacions turístiques 27.000 euros

El capítol d’inversions ascendeix a 1.397.485,07€ es-
sent, les més destacades són les del quadre adjunt.  

Moltes d’aquestes inversions tindran el suport de sub-
vencions públiques, pel que el cost real per l’Ajunta-
ment serà menor. Prenent de referència al pressupost 
inicial de legislatura 2015 (3.235.244,73€) l’incre-
ment és d’un 50%, mentre que la partida destinada a 
les retribucions dels càrrecs electes (11 regidors) és 
de 85.260,00 euros, un 24% menys que el 2015.

Neteja i manteniment del Rec de les Fonts

S’ha realitzat el desbrossament i neteja del Rec de les 
Fonts des de l’ermita de les Fonts fins a Ca l’Isern. 
En aquesta llera, que es trobava molt bruta i plena 
de canyers, s’hi va actuar al març del 2017. Per tant, 
ara es tracta de fer un repàs i manteniment per tal que 
segueixi tenint les millors condicions.

Els treballs s’han executat a través de l’empresa Brot, 
SLU. Aquesta és una empresa social d’inserció labo-
ral, integrada en la Fundació OSCOBE, que promou 
persones, en principi joves, en risc d’exclusió, mit-
jançant l’acolliment residencial, la formació pràctica 
i la inserció laboral amb el lema ‘Aprendre a treballar 
treballant’. El cost del treballs de manteniment ha si-
gut de 1.657,70 € (IVA inclòs).

Seguim millorant la capacitat hidràulica dels nostres recs



Què faries amb 35.000€ a Vilobí d’Onyar?

El proper dijous dia 7 de març a les 20:00h a Can Ros-
cada és presentarà la nova edició dels pressupostos 
participatius. Es farà un primer exercici col·lectiu per 
elaborar propostes conjuntes en el que serà el tret de 
sortida de la tercera edició dels pressupostos partici-
pats del municipi. I ja en van tres! 

Aquest any 2019 posem en mans dels i les ciutadanes 
del poble 35.000€ de la partida d’inversions del pres-
supost municipal. Una quantitat 10.000€ superior a 
la de la primera edició. Per tal d’explicar els detalls i 
les novetats del procés d’enguany, fer un exercici de 
transparència respecte l’estat d’execució de les pro-
postes guanyadores de les edicions anteriors, i rea-
litzar una dinàmica per començar a fer les primeres 
propostes de noves inversions de forma col·lectiva, 
us convidem a la sessió que farem el dia 7 de març a 
les 20h a Can Roscada. Es servirà un pica/pica sopar 
durant la sessió.

I tu què faries amb 35.000€ al municipi? Vine i par-
ticipa!

Propera presentació dels pressupostos participatius 2019

Col·locació de 9 càmeres de seguretat ciutadana
Millorant la seguretat ciutadana al municipi
El passat mes de novembre de 2018 es va acabar la 
redacció del projecte per a la instal·lació d’un sistema 
de càmeres de lectura de matrícules de vehicles per a 
la millora de la seguretat pública al municipi. 

Aquest sistema permetrà la obtenció de dades en cas 
d’incidències en la seguretat ciutadana, la detecció de 
vehicles amb matrícula sospitosa i l’avís automàtic a 
les autoritats competents, així com l’obtenció d’infor-
mació estadística de trànsit. 

S’instal·laran 9 aparells que estaran situats a:
Vilobí: Benzinera i rotonda camp de futbol (Cal Fe-
rrer Pagès)
Can Terrer: Rotonda
Can Bells: Rotonda
Salitja: Carrer de Caldes i Carrer Girona
Sant Dalmai: Plaça Països Catalans i semàfor
Polígon Empalme: rotonda
El projecte preveu, a cadascun del punts, la instal·lació 
dels equips de detecció i lectura, l’execució de l’obra 
civil complementària, la dotació de subministrament 
elèctric i la connexió mitjançant xarxa de telecomuni-
cacions al Centre de Control. 

La detecció dels vehicles i el reconeixement de les 
matrícules es farà de manera automàtica mitjançant 
captura d’imatge. En cas de detectar un vehicle que 
estigui a la “llista negra” dels cossos policials el sis-
tema enviarà, a més a més, una alarma al Centre de 
Control. Aquest projecte sortirà a licitació propera-
ment amb un pressupost de 123.976,98€ (IVA inclòs), 
licitació que es farà a través del Consell Comarcal de 
la Selva, conjuntament  amb 4 municipis més. S’espera 
que entrin en funcionament el proper mes de setem-
bre.



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
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Properes dates:

Presentació dels pressupostos participats 2019.  

Can Roscada
Dijous, 7 de març (20.00h.)

Presentació del projecte del Centre de Dia amb la 

participació de SUMAR i de l’arquitecte del projecte.  

Can Roscada
Dimarts, 12 de març (20.00h.)
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Reobertura de l’Espai Jove-El Sindicat
Nous projectes, noves experiències 
a l’abast dels joves del municipi

Després d’estar uns mesos tancat per tal de reacon-
dicionar les diferents zones, l’Espai Jove El Sindicat 
reobre les seves portes amb energies renovades, nous 
projectes i noves experiències. Per al disseny d’aquests 
nous projectes s’ha comptat amb el suport i assessora-
ment del Servei de Joventut del Consell Comarcal de 
la Selva. 

A l’interior de l’equipament s’ha habilitat una sala per 
a treballs comunitaris, que durant el dia s’utilitzarà 
com a Coworking (pensat sobretot per a joves empre-
nedors), un Punt d’Informació Juvenil i un espai poli-
valent amb ordinadors. 

A l’exterior s’ha retirat tot el material emmagatzemat, 
així com els vehicles per tal de deixar un espai diàfan, 
aprofitable al 100% per les activitats. A sota el porxo 
s’ hi construirà un mòdul equipat amb una cuina per 
fer-hi tallers, i un lavabo adaptat. A més, es desplaçarà 
el rocòdrom, que ara hi ha dins, a la paret del porxo, 
d’aquesta manera es guanyarà un espai ampli i arre-
cerat.

Totes aquestes modificacions “físiques”, van acompan-
yades de nous projectes i noves propostes engrescado-
res, adreçades a joves a partir de 12 anys. 

Aquestes novetats, es complementen amb l’obertura 
del nou servei d’esports, que assessora i dona suport 
a les activitats físiques i entitats esportives, i a la pro-
moció de la salut. Per a més informació visiteu l’insta-
gram de l’Espai Jove @espaijovevilobi.


