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Des de fa pocs dies el pavelló de Vilobí disposa d’un 
nou equipament: un sistema de wifi gratuït per tots 
els usuaris. S’ha col·locat una antena receptora al 
pavelló per rebre les ones emeses des de l’antena de 
l’Ajuntament, sense cap cost fixe ni recurrent afegit 
al que ja hi ha, sinó que s’inclou en el mateix cost de 
consum actual de la fibra òptica instal·lada a l’edifici 
consistorial.

Aquest sistema de wifi té una part restringida per 
als serveis municipals per permetre, a partir d’ara, 
una monitorització de la temperatura de l’aigua pel 
control de la legionel·la, obtenint així un estalvi de 
temps als operaris de la brigada municipal i una mi-
llor anàlisi d’aquesta dada. D’aquesta manera, els 

treballadors de la brigada municipal només hauran 
de controlar que faci el xoc tèrmic setmanal i no el 
control de temperatura diari. S’ha aprofitat la ins-
tal·lació d’aquesta antena wifi per instal·lar també un 
sistema d’alarma per a la seguretat de l’equipament, 
sumant-se així als edificis municipals que ja disposen 
d’aquest servei (actualment ja disposen d’alarma tot 
l’edifici de l’Ajuntament, els magatzems municipals, 
tot l’edifici de Can Roscada, la Llar d’Infants, el Tea-
tre Can Sagrera, l’Espai Jove El Sindicat i la Guàrdia 
Municipal)

El cost dels dos elements, wifi i alarma i tot el material 
necessari, inclosa l’antena, etc, ha sigut de 4.459,82 
€ (IVA inclòs).

S’instal·la wifi gratuït al pavelló de Vilobí
Més prestacions als equipaments públics



Seguint les recomanacions del Pla Local de Seguretat 
Viària i per tal de millorar la seguretat a diversos ca-
rrers del municipi, procedirem a realitzar en els pro-
pers dies (segona quinzena de març) una modificació 
de la senyalització vertical i dels sentits de circulació, 
del Carrer Bernat Boades, Travessia Madrenys, Tra-
vessia Plaça Catalunya i Plaça Catalunya de Vilobí.

El Carrer Bernat Boades passarà a ser de sentit únic 
en la seva totalitat, des del seu inici al Carrer Empor-
dà sentit cap al Carrer Santa Margarida.

A la Plaça Catalunya s’establirà un sentit únic, sent 
aquest el de les agulles del rellotge: entrant a la plaça 
per la Travessia Plaça Catalunya o pel C/ Bernat 
Boades (des del C/Empordà) i sortint pel C/ Bernat 
Boades (cap al C/ J. Madrenys o cap a la Ctra. Santa 
Margarida).

La Travessia Plaça Catalunya tindrà l’accés prohibit 
pel Carrer Santa Margarida i passarà a ser també un 
carrer de sentit únic des de Plaça Catalunya fins el C/ 
Santa Margarida.

Per últim, la Travessia Madrenys, passarà a ser de 
sentit únic des de el seu inici al C/ Madrenys cap a 
Travessia Plaça Catalunya i sent obligatori el gir a 
l’esquerra en arribar al final de la travessia.

Totes aquestes modificacions són motivades per la 

millora a la Seguretat dels usuaris d’aquestes vies, 
principalment pels perills que existeixen als encreu-
aments del Carrer Bernat Boades amb el Carrer Sant 
Antoni M. Claret, al de Carrer Empordà amb Carrer 
Bernat Boades i l’encreuament de la Travessia Plaça 
Catalunya amb el Carrer Santa Margarida.

Aquests tres encreuaments són perillosos pel doble 
sentit de circulació, a més de ser estrets i haver-hi 
places d’estacionament. Amb aquesta actuació es 
pretenen evitar situacions de risc.

Canvis en el sentit de circulació a la Pç. Catalunya
Millorem així la seguretat en els encreuaments

Revisió ITV de vehicles agrícoles i ciclomotors

La Unitat Mòbil de Preven Control efectuarà les revi-
sions ITV els dies 16 d’abril de 9:00 a 14:00h i el 17 
d’abril de 9:00 a 12:30h al Passeig Lluís Companys de 
Vilobí.

Els tractors i remolcs estan exempts fins als 8 anys 
d’antiguitat. A partir d’aquí han de passar la revisió 
biennalment dels 8 als 16 anys i anualment a partir 
dels 16 anys d’antiguitat.

Els ciclomotors de 49cm3 estan exempts fins als 3 
anys d’antiguitat i han de passar la revisió biennalment 
a partir del 3er anys.

Cal reservar hora prèvia trucant al 972492912 o a 
www.citaprevia.cat

D’aquesta manera aproximem el tràmit als usuaris



Prohibició de fer foc

El passat dia 15 de març va entrar en vigor la prohi-
bició de realitzar activitats amb risc d’incendi forestal 
als terrenys forestals i a la franja de 500m. que els 
envolta, i que durarà fins al 15 d’octubre.

No obstant i com cada any, és possible de dur a terme 
alguna activitat d’aquest tipus, com la d’encendre foc, 
sempre que sigui explícitament necessària i regulada 
per una autorització expressa i excepcional del Cos 
d’Agents Rurals. 

Aquesta activitat ha de rebre primerament el vistiplau 
de l’Ajuntament. Les persones interessades han de 
presentar la sol·licitud a l’Ajuntament i llavors es tra-
mita a l’oficina d’Agricultura de Sta. Coloma de Far-
ners. A partir d’aquí el cos d’Agents Rurals farà una 
inspecció del lloc i trametrà un informe de viabilitat, 
denegant o autoritzant la sol·licitud.

Tenint en compte la situació meteorològica que hem 
tingut aquest hivern, només s’autoritzaran aquelles 
que es puguin justificar degudament davant d’una 

causa de força major o de necessitat. No s’autorit-
zaran activitats lúdiques ni festives (barbacoes, focs 
d’esbarjo, fogueres, pirotècnia, etc) a particulars, i es 
restringiran les que siguin fetes per entitats socials, 
culturals, etc i només en casos expressos i excepcio-
nals. 

Les activitats de particulars amb risc d’incendi 
(calçotades, aniversaris, etc) caldrà fer-les a les àrees 
recreatives habilitades o amb barbacoes degudament 
legalitzades, no obstant serà possible autoritzar una 
activitat amb risc, si aquesta l’organitza una entitat 
reconeguda per l’Ajuntament, i sempre seguint els 
condicionants tècnics de l’autorització.

Per últim, recordar que a les àrees recreatives del mu-
nicipi: Les Fonts de Salitja, àrea de l’Onyar, La Res-
closa... està prohibit fer foc.

Per aclarir qualsevol dubte podeu trucar al cos 
d’Agents Rurals al telèfon 972 84 06 52 (Santa Colo-
ma) o 972 40 53 40 (Girona).

Del 15 de març al 15 d’octubre estarà prohibit

El passat mes d’abril de 2019 (vegeu BIM d’abril 
2019) es van substituir 26 lluminàries de la llar d’in-
fants per lluminàries tipus LED, mantenint el ma-
teix nivell d’il·luminació, la qual cosa representava 
aproximadament una quarta part de les lluminàries 
de l’edifici. Aquella actuació va ser una obra de “mi-
llora” inclosa dins la licitació de la instal·lació de la 
caldera de biomassa atès que com a condicionants de 
la contractació hi havia certes millores en l’eficiència 
energètica dels tres equipaments a què dona servei. 

Així doncs, ara, s’ha realitzat el canvi de lluminàries 
de la part restant, 108 lluminàries (en alguns casos 
també el portalàmpades), a sistema LED d’alta efi-
ciència amb el que es pretén obtenir un estalvi del 
62% en el consum energètic per il·luminació. Així 
doncs, ja disposem d’un altre edifici municipal amb 
el 100% de lluminàries de baix consum.

El cost del material ha sigut de 2.908,34 € (IVA in-
clòs), representant una mitjana de 27€ per lluminària. 
Els treballs de substitució han estat executats per la 
brigada municipal.

La Llar d’Infants, amb tota la lluminària eficient
Seguim millorant els equipaments i l’estalvi energètic



L’equip de Govern portarà al proper Ple la proposta 
d’aprovació de les bases reguladores de la concessió 
d’ajuts socials. L’objecte d’aquestes bases especí-
fiques és la regulació del procediment de concessió 
de les ajudes socials per: urgència social, llibres i 
material escolar, extraescolars i casals d’estiu. Amb 
aquestes bases es pretenen establir uns criteris més 
justos i efectius per ajudar a aquelles persones en si-
tuació més vulnerable i ampliar l’abast de l’ajuda que 
es presta actualment. Aquestes ajudes substituiran les 
que fins ara s’estaven donant exclusivament a famí-
lies nombroses i monoparentals

S’establirà un sistema de puntuació en funció de la 
situació familiar i econòmica de cada sol.licitant, per 
tal de repartir les ajudes de manera equitativa en fun-
ció de les necessitats reals. Tenint en compte la si-
tuació familiar (família nombrosa, monoparental...), 
els ingressos i les càrregues familiars (hipoteca, llo-
guer....), en definitiva els recursos reals econòmics de 
cada persona i/o família. Aquestes ajudes aniran del 
25% al 75% de l’import màxim pre-establert a la con-
vocatòria. Segons la puntuació obtinguda als criteris 
de baremació realitzats pels serveis socials i acordats 
en les bases reguladores.

Es realitzaran varies convocatòries en funció de l’ajut 
a concedir:

•  maig-juny: llibres, material escolar i casals d’es-
tiu

•  setembre: extraescolars

Restaran sense data de convocatòria, per la seva na-
turalesa, els ajuts d’urgència social, que poden sorgir 
en qualsevol moment.

Es pretén també, limitar al màxim el temps de demora 
entre la necessitat i el pagament de l’ajuda, arribant 
fins i tot a avançar-nos a la necessitat. Les ajudes en 
molts casos aniran pagades directament a l’empresa 
i/o entitat precursora de l’activitat. 

També es vol aconseguir que, les famílies becades, 
no hagin d’avançar el pagament dels llibres i realitzar 
directament el mateix a l’empresa gestora dels llibres. 
Realitzant així una ajuda real a tots aquelles famílies 
més vulnerables.

Per a això, es farà una convocatòria pública, amb un 
temps limitat per a la presentació de sol·licituts i do-
cumentació i per a la resolució d’aquesta. Fixant in-
clús les dates de pagament dels ajuts. 

Amb aquesta proposta es vol, un cop més, apropar 
l’Ens local al poble i posar-lo a disposició de les ne-
cessitats d’aquells més desfavorits i reduir així les 
bretxes socials oferint igualtat d’oportunitats.

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

G

Proposta per les noves beques
Cal regular el procediment de la concessió d’ajudes socials
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Arran de la crisi sanitària per 
la pandèmia del COVID-19, i 
de l’obligació de confinament    
emesa per les autoritats, tots 
els actes programats per les          
properes dates queden suspesos 
fins a nova ordre.
Així mateix, tots els equipaments 
municipals estaran tancats       
durant aquests dies, a excepció 
de l’OAC, oberta per atendre 
només tràmits inaplaçables i que 
no puguin ser gestionats per   
mitjans telemàtics.


