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A finals d’agost i principi de se-
tembre es reprèn l’activitat espor-
tiva al nostre municipi. Com sem-
pre, totes les entitats i associacions 
esportives ja han demanat poder 
fer ús dels equipaments esportius 
per tal de poder començar la seva 
activitat, però enguany la casuísti-
ca ens ha fet canviar els plans. El 
PROCICAT, per mitjà de la Secre-
taria General de l’Esport, és qui 
ens ha marcat les directrius amb 
les que s’ha de procedir en relació 
amb la seguretat, la higiene i cada 
esport concret. 

Des de l’Ajuntament hem elabo-
rat un pla d’actuació per a tots els 
equipaments esportius tenint en 
compte les característiques con-
cretes de cadascun d’ells. Aquest 
pla reflexa com ha d’actuar cada 

entitat per 
tal de poder 
fer realitat 
la seva pro-
posta espor-
tiva. Alguna 
d’aques tes 
d i r e c t r i u s 
són: el res-
pecte a un 
accés con-
cret i espe-
cífic per a 
cada entitat, 
la impossibi-
litat de fer ús dels vestuaris, l’afo-
rament limitat del terreny de joc, 
la impossibilitat que el públic hi 
accedeixi, etc. Totes aquestes me-
sures pretenen minimitzar el risc 
de contagi i evitar perjudicar l’ac-

tivitat física i esportiva del nostre 
municipi. 

En els propers dies es penjarà a la 
pàgina web de l’Ajuntament, a la 
secció d’esports, un enllaç on es 
podrà consultar aquest document.

Com ha afectat la COVID-19 els equipaments esportius? 
Pla d’actuació per a minimitzar el risc de contagi sense afectar l’activitat

Campanya de protecció d’animals de companyia 
Segona setmana de xipatge gratuït 
Des de l’any 2016 es realitzen 
campanyes exhaustives tant de xi-
patge com d’esterilització, i molt 
especialment els anys 2018 i 2019. 
Aquest 2020 es van programar 2 
setmanes de xipatge gratuït. 

La primera es va portar a terme la 
passada primavera. La segona es 
farà en breu i està prevista per la 
setmana del 28 de setembre al 3 
d’octubre al Centre Veterinari On-

yar. Cal demanar cita prèvia al 972 
473 006 i, aquest cop, no s’oferirà 
el descompte per esterilitzacions. 

En la primera setmana de campan-
ya d’aquest 2020 es van realitzar 
15 xipatges gratuïts amb un cost de 
363 € (IVA inclòs).

Pel que fa a anys anteriors, en la 
campanya 2018 es van realitzar un 
total de 73 xipatges i 36 esterilitza-
cions. El cost total de la campanya 

2018 va ser de 4.623 € (IVA inclòs). 

En la campanya 2019 es van fer 
al nostre municipi 47 xipatges i 66 
esterilitzacions. El cost total de la 
campanya 2019 va ser de 6.595 € 
(IVA inclòs).

Cal recordar també que s’ofereix 
identificació́ gratuïta durant tot 
l’any al Centre d’Acollida d’Ani-
mals de la Selva situat a Tossa de 
Mar (972 34 08 13).



A principi d’estiu es va acabar 
d’executar la millora de l’eficièn-
cia energètica del conjunt de l’en-
llumenat públic exterior del mu-
nicipi. L’actuació ha consistit en 
el canvi lluminàries a tecnologia 
LED, informatització de l’inven-
tari, regulació de flux punt a punt, 
ajust de la potència contractada, 
telegestió, control de la contami-
nació lumínica, revisió de quadres 
elèctrics, millora de la il·lumina-
ció, etc...

Els objectius són la millora de la 
il·luminació (encara hi havia làm-
pades molt velles que feien poca 
llum) i la reducció d’emissions de 
CO2, però també l’estalvi econò-
mic i un millor funcionament.

S’han substituït 814 lluminàries 
a tecnologia LED de les 997 que 
té el municipi (el 84% de total, el 
16% restant ja eren LED) i s’ha 
instal·lat, als 17 quadres elèctrics, 
un sistema de telegestió i monoto-
rització per tenir controlat l’estat, 
funcionament i el consum.

El cost total és de 272.058€, dels 
quals 130.756 € (48%) han estat 

aportats per l’empresa adjudica-
tària del servei, que a canvi ha ob-
tingut un contracte de manteniment 
de 8 anys. Per tant, el cost real de 
la inversió ha sigut de 141.302€ 
(52%).

L’Ajuntament estalviarà 287.610 
kWh/any, el 73% del consum ac-
tual, evitant així l’emissió de 
106.190 Kg de CO2 a l’atmosfera, 
el que equival a passar de pagar 
51.300€ anuals de consum, a pa-
gar-ne uns 11.500€.

Això suposa un estalvi del 78%, 
perquè cal sumar-hi l’ajust a la 
baixa de les potències contracta-
des. Dels 39.844€ d’estalvi anuals, 
aproximadament el 85% serà per 
amortitzar l’obra i el servei de 
manteniment preventiu durant 
els 8 anys de contracte, i el 15% 

restant serà d’estalvi real per a 
l’Ajuntament.

El manteniment reactiu el segueix 
fent la mateixa empresa local que 
ja el venia realitzant.

La millora ha estat general però 
potser on més s’ha notat és al ca-
rrer Sant Narcís (veure imatges) 
on s’han substituït també els bà-
culs. Els antics eren molt baixos 
per l’amplada de la via i pels ar-
bres que hi ha. S’ha posat doble 
lluminària, una per la zona de cir-
culació i l’altre per la vorera.

Al carrer Empordà també s’han 
posat dos bàculs de doble llu-
minària ja que les existents estaven 
adossades a la façana de l’edifici i 
quedaven lluny de la zona de cir-
culació. 

Canvi d’enllumenat públic de tot el municipi
Carrers més ben il·luminats i menys consum energètic

Ja s’ha resolt el destí dels 40.000 
dels pressupostos participatius 
d’enguany! El passat mes de juliol 
es va dur a terme la votació de la 
proposta guanyadora d’entre les 
10 finalistes. Aquest any no només 
ha guanyat una proposta, sinó que 
n’han estat quatre, i les podeu con-
sultar al quadre adjunt. 

Podeu mirar els resultats i el nom-
bre de vots de les altres propostes 
a la pàgina web dels pressupostos 
participatius. De nou, estem molt 

contents de la participació que hi 
ha hagut al llarg d’aquest procés 
participatiu i us animem a que 

l’any que ve seguiu participant 
en els processos participatius que 
s’organitzen periòdicament. 

Propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius
Aquest 2020 han estat quatre 



Excel·lents resultats del reciclatge el 2019
Vilobí d’Onyar és el 6è municipi que més recicla de tot Catalunya
Al juliol, com cada any, l’Agència 
de Residus publica les estadísti-
ques i els percentatges de reciclat-
ge de tots i cadascun del municipis 
de Catalunya de l’any anterior.

El nostre municipi ha pujat fins 
al 6è lloc dels 947 municipis que 
hi ha a Catalunya amb un 91,93% 
de recollida selectiva de residus 
per darrera de Sant Quirze Safaja 
(92,87%), Breda (92,15%), Mata-
depera (92,14%), Verges (92,12%) 
i Vilablareix (91,98%).

Per obtenir aquestes dades es té en 
compte tot el que es recull selecti-
vament al municipi i que hi ha una 
empresa gestora que ho acredita. 
Així doncs, a part de la recollida 
porta a porta de residus que repre-
senta un 81% del total, es tenen 
en compte els residus recollits a la 
deixalleria, a la mini-deixalleria, 
als contenidors de roba usada, el 
nombre de compostaires registrats 
i les restes vegetals recollides amb 
contenidors a l’hivern (conegudes 
com a banyeres).

La mitjana de la comarca de la Sel-
va el 2019 va ser de 44,16% i la de 
Catalunya de 44.77%.

El 2018, any en que es va implan-
tar la recollida selectiva de residus 
amb el sistema de porta a porta a 
finals de maig, va ser de 78,36%.

El 2017, 
darrer any 
complet amb 
el sistema de 
contenidors 
al carrer, 
va ser del 
47,80%.

Com es pot 
veure en el 
gràfic his-
tòric, la reco-
llida selecti-

va va millorar significativament el 
2003 quan es va implantar la reco-
llida porta a porta de les fraccions 
resta i orgànica. A partir del 2008 
baixa la recollida selectiva d’orgà-
nica perquè s’utilitza cada vegada 
menys el sistema porta a porta do-
nat que fins el 2018 hi segueixen 
havent contenidors al carrer.

Com es pot veure, les fraccions de 
vidre, cartró i envasos també han 
millorat amb el porta a porta però 
la diferència la fa l’augment de re-
collida selectiva de la matèria or-
gànica donat que tots els càlculs es 

fan per kg recollits i l’orgànica és 
la fracció que més pesa.

Així doncs la fracció orgànica + 
la fracció vegetal va representar el 
2019 un 50,83% del total mentre 
que el 2017 va ser de 24,18%.

Per tal de millorar els percentat-
ges de reciclatge de Catalunya i 
complir els objectius marcats per 
la Unió Europea s’ha realitzat un 
augment molt significatiu del cà-
non de residus de la fracció resta 
(cànon d’abocador). L’any 2013 
era de 12,4 €/tona, actualment el 
2020 és de 47,1 €/tona i ja està 
aprovat per l’Agència de Residus 
que vagi pujant gradualment fins a 
assolir els 71,6 €/tona el 2024.

Amb la millora del percentatge 
de reciclatge s’ha pogut contenir 
i mantenir la taxa de residus. Cal-
drà veure l’evolució en els propers 
anys del compte de resultats del 
servei de recollida de residus.



Per a molts, la Brigada Jove és la 
primera aproximació al món labo-
ral. És un projecte que té per objec-
tiu incrementar les competències 
transversals bàsiques que ajudin 
als joves a enfrontar-se al mercat 
laboral amb més garanties. És la 
primera oportunitat per adquirir 
coneixements pràctics que a al-
tres llocs no s’han pogut aprendre. 
Creiem que és una sort poder viu-
re aquesta experiència i seguirem 
treballant perquè es pugui complir. 

El passat juliol va tenir lloc el sor-
teig per seleccionar els candidats 
a ocupar les places de la Brigada 
Jove 2020. Aquestes s’han distri-
buït en dos torns: un primer del 18 
de juliol al 18 d’agost i un segon 
del 16 d’agost al 16 de setembre. 

El contracte laboral és d’un mes i 
a règim temporal amb una jornada 
de 25 hores setmanals distribuïdes 
de dilluns a divendres. 

El resultat del sorteig va ser el se-
güent: A.P.S, au-
xiliar administra-
tiu a la biblioteca; 
A.P.J., peó de 
brigada; M.C.C., 
peó de brigada; 
C.S.J., auxiliar 
adminis t ra t iva 
a l’Ajuntament; 
A.C.C., suport 
al monitoratge 
a l’Espai Jove i 
S.D.R., auxiliar 
administrativa a 
l’Ajuntament. 

El projecte Brigada Jove 2020 
el podrem donar per acabat, però 
l’experiència dels joves i també 
dels treballadors de l’Ajuntament 
que han estat amb ells, de ben se-
gur que perdurarà.

Després de molts anys fent-hi 
només tasques de manteniment, el 
cementiri de Salitja estava bastant 
degradat, principalment els pavi-
ments, donat que fa molts anys s’hi 
va posar grava a la que s’hi havia 
anat afegint restes vegetals, prin-
cipalment dels xiprers, fins quedar 
una barreja de terra vegetal amb 
graves i herbes arreu, de dificultós 
manteniment. Alhora les voreres 
pavimentades eren estretes i amb 
alguns desnivells.

Ara s’hi ha fet una actuació de re-
forma a fons que ha consistit en re-
tirar la part superior del paviment, 
uns 30cm de graves i terra, i en-
derrocar les parts pavimentades. 
També s’ha construït una vorera 
perimetral interior més ample i 
accessible (sense desnivells) amb 
una plataforma àmplia pavimenta-
da a l’accés per tal de poder ma-
niobrar amb comoditat. S’ha uti-
litzat un formigó colorat per tal de 
donar-li un acabat més agradable. 

A la zona central s’ha procedit, 
tal i com es va fer al cementiri de 
Sant Dalmai fa un parell d’anys, a 
col·locar una làmina anti-germina-
ció i a reomplir-ho amb grava vol-
cànica. 

Per les escorrenties plujanes s’hi 
ha construït també un desaigua 
gran amb un embornal corregut 
donat que el que hi havia era in-
suficient.

S’ha repintat també tot el recinte 
tant per l’interior com per l’exte-
rior i s’han col·locat 2 bancs nous. 
El total de l’aquesta actuació ha 
tingut un cost de 22.302,56 € (IVA 
inclòs).

A partir d’ara el manteniment con-
sistirà en la retirada periòdica de la 
vegetació caiguda, amb un bufa-
dor, per tal d’evitar que la grava es 
torni a omplir de matèria orgànica.

S’ha aprofitat les obres per a ins-
tal·lar-hi un dipòsit de 1.000L d’ai-
gua per tal de dotar l’equipament 
amb aigua d’ús públic. Aquesta 
actuació no té cap cost ja que el di-
pòsit ha estat una donació d’un veí 
del poble i la instal·lació l’ha fet la 
brigada municipal. La brigada mu-
nicipal també ha fet un repàs de les 
cobertes dels nínxols on hi havia 
diverses teules trencades i alguna 
gotera.

Reforma i millora del cementiri de Salitja
Seguim renovant els equipaments públics
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Súper Brigada Jove 2020! 


