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Aquest dijous 15 d’octubre s’ini-
cia la Campanya de vacunació an-
tigripal 2020-2021 sota el lema: 
“Aquest any, més que mai, vacu-
na’t”. 

Aquesta vacuna està recomanada a 
majors de 60 anys, persones amb 
malalties cròniques, dones emba-
rassades i assistents o convivents 
amb persones en condicions de 
risc. 

Per la campanya d’aquest any, 
els professionals del CAP de Vi-
lobí d’Onyar,  han demanat ajuda 
a l’Ajuntament per a poder dur a 
terme la vacunació de forma més 
segura i eficaç.

En aquest sentit, han 
sol·licitat utilitzar di-
verses instal·lacions 
municipals per dur-hi 
a terme les vacuna-
cions. 

Es vol intentar, d’una 
banda, arribar al màxim de po-
blació, evitar el possible contacte 
entre pacients sans i malalts 
i de l’altra, intentar que  no 
es col·lapsin els centres sa-
nitaris. 

Així, podeu vacunar-vos els 
propers dies: dimecres 21 
d’octubre de 9 a 11 hores, a 
la sala d’actes de Can Ros-
cada a Vilobí d’Onyar. Di-

vendres 23 d’octubre de  9 a 11 ho-
res, als Delmes de Salitja i dilluns 
26 d’octubre de 17 a 20 hores, a 
la sala d’actes de Can Roscada a 

Vilobí d’Onyar. També dimecres 
28 d’octubre de 10 a 11 hores, al 

pavelló de Sant Dalmai. 

Cal demanar cita prèvia trucant als 
telèfons 972 47 37 43 o 93 326 89 

01 o a través del lloc web 
www.gencat.cat/ics, pro-
gramació de visites.

Aquest any la campanya 
de vacunació anti-gripal 
pren especial interès. 
Cada any la malaltia de 
la grip provoca compli-

cacions de salut a persones de més 
de 60 anys, amb patologies prèvies 

o a embarassades, que causa 
de retruc una sobrecàrrega 
del sistema sanitari. Aquest 
any la coexistència amb la 
COVID-19 pot tornar a po-
sar al límit als centres hos-
pitalaris.

Per això, aquest any més que 
mai, si tens alguna condició 
de risc, vacuna’t de la grip!

Campanya de vacunació contra la grip
Enguany s’habiliten equipaments municipals per evitar el col·lapse del CAP



En el darrer Ple celebrat el passat 
dia 29 de setembre es va modifi-
car, en l’ordenança corresponent, 
la data límit per sol·licitar el des-
compte de compostaire en el rebut 
d’escombraries.

Abans el termini era a finals de 
maig. Això comportava que els 
interessats que ho sol·licitaven les 
darreres setmanes del període es-
tablert, rebien el rebut complet i 
posteriorment calia fer una bonifi-
cació, per tant obligava a aquestes 
persones a pagar per endavant el 
rebut sencer.

Així doncs el termini per a sol·li-
citar el descompte de compostaire 
finalitzarà, a partir d’ara, el 15 de 
febrer. Així, les persones interes-
sades ja rebran el rebut amb la bo-
nificació aplicada, que és del 20%. 
Actualment hi ha 143 persones do-
nades d’alta com a compostaires al 
municipi.

Així mateix es recorda que hi ha 
també altres bonificacions en el 
rebut d’escombraries. Podeu con-
sultar-les totes al quadre adjunt a 
la notícia. 

Fes-te compostaire o renova el teu compromís
Es canvia el termini per demanar el descompte en el rebut d’escombraries

Ja s’han començat a detectar els 
primers exemplars del bernat mar-
brejat (Halyomorpha halys) al nos-
tre municipi. Es tracta d’un insecte 
procedent d’Àsia, que es distin-
geix d’altres bernats autòctons per 
disposar d’unes bandes blanques a 
les antenes.

Es tracta d’una espècie invasora 
que cal combatre i, tot i que no re-
presenta cap risc per a les persones 
ni per als animals, produeix molts 
danys i pèrdues importants a con-

reus, sobretot als arbres fruiters i 
ornamentals, així com diversos 
cultius agrícoles.

Si en trobeu a casa, no l’allibereu a 
l’exterior. Recolliu-lo i tanqueu-lo 
dins un pot amb aigua i sabó. Heu 
d’anar amb compte ja que si l’in-
secte es veu amenaçat, desprèn 
una olor molt forta i desagradable. 

També podeu posar-vos en contac-
te amb el Servei de Sanitat Vegetal 
al telèfon 972 45 43 10.

Compte amb el bernat marbrejat 
És un insecte invasor sense risc per a les persones però si pel medi natural



Una brigada de paleteria per a refer zones malmeses
Han reparat i posat al dia diversos elements
Gràcies a la nova subvenció ator-
gada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) en el marc del 
Programa Treball i Formació i a 
la gestió del personal per part del 
Consell Comarcal, hem disposat 
d’una brigada de 2 persones, un 
oficial i un peó, per fer tasques de 
manteniment de paleteria des del 
passat dia 1 de setembre fins al 30 
de setembre, de 7:00 a 14:30h.

El Programa Treball i Formació té 
com a finalitat, afavorir la inserció 
laboral i millorar l’ocupabilitat de 
les persones aturades de llarga du-
rada.

L’import no subvencionat és de 
31,25 € per persona i dia, repre-
sentant un total de 1.250 € (20 dies 
efectius x 2 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.

Els diferengs treballs que ja s’han 
dut a terme són: repàs del tanca-
ment perimetral dels dos apar-
caments del Carrer Migdia i de 
l’aparcament del Carrer Onyar. 

També refer parcialment la vorera 
del Carrer Rec Madral i davant del 
Magatzem Municipal, reparar un 
embornal a la Urbanització Can 
Xargay, fer mitja canya de formi-
gó per conduir escorrenties a la via 
verda Salitja - Sant Dalmai, entre 
altres. 

El 22 de gener d’enguany, a causa 
dels efectes del temporal Glòria, 
el passallís a la Riera Grevolosa, a 
l’alçada de Can Comas, va quedar 
inservible.

Va caldre fer un projecte per tal 
de demanar autorització a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA). 
Es va rebre l’autorització a finals 
d’agost.

Primerament s’ha sanejat la zona i 
s’ha realitzat un llit de pedres do-
nant-li un acabat de formigó armat 
de 20cm d’espessor. També s’han 
col·locat unes grans pedres just 
abans i després per tal de fer més 
resistent la nova infraestructura, 
així com una escullera en el mar-
ge esquerra donat que aquest havia 
també desaparegut.

Refer el passallís ha tingut un cost 

de 14.023,90 € (IVA inclòs).

El febrer passat es va presentar la 
declaració de danys subvencio-
nables a la Diputació de Girona i 
també a l’Estat per valor de 

39.855,45 €  dels quals la Dipu-
tació de Girona ens ha concedit, 
de moment, 22.170,06 €, per tant, 
suposa un 55,63% de la quantitat 
sol·licitada per l’Ajuntament. 

Refet el passallís a la riera del Grevolosa
S’han arreglat els desperfectes causats pel temporal Glòria

ABANS DESPRÉS



Durant tres mesos, des de l’1 de 
novembre fins a l’1 de febrer de 
2020, es col·locaran contenidors 
de fracció vegetal (coneguts popu-
larment com a “banyeres”) per tal 
d’absorbir la demanda de la tem-

porada de poda i retirada de vege-
tació dels horts. 

Se’n posaran sis en la seva ubica-
ció habitual: Salitja, Sant Dalmai, 
Can Terrer, Can Bells, Cal Ferrer 
Pagès i a la zona aeroport.

Durant aquest període es podrà se-
guir usant normalment el sistema 
porta a porta amb els cubells que 
es van repartir de 120 i 240 litres.

Recordeu que sempre teniu a la 
vostra disposi-
ció la deixalle-
ria municipal als 
horaris següents: 
dimarts, diven-
dres i dissabte 
tarda de 16:00h a 
19:00h i dimecres 
i dissabte matí de 
10:00h a 14:00h.

Aquests conteni-
dors seran exclu-
sius per les restes 
vegetals.

El cost d’aquesta actuació és d’uns 
60€ per contenidor i recollida 
(transport a la planta de compos-
tatge), en total uns 4.500€, depe-
nent del nombre de recollides que 
es facin. 

En el darrer Ple celebrat el passat 
dia 29 de setembre es va modificar 
el pressupost municipal, traspas-
sant crèdit de la partida pressupos-
tària per posar càmeres lectores de 
matrícules a les partides per repa-
rar el buc d’assaig i posar plaques 
solars a la llar d’infants. Aquesta 
partida estava dotada amb 57.000€ 
i era de caràcter ampliable donat 
que el pressupost del projecte és 
de quasi 100.000€.

El projecte de posar càmeres lecto-
res de matrícules per seguretat no 
s’abandona, però cal un acord amb 
el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, promès 
pel Departament des de fa més de 
18 mesos.

En la darrera tempesta del mes 
d’agost, la coberta del buc d’assaig 
es va veure malmesa, fent que part 
d’ella quedés al descobert enfront 
les inclemències meteorològiques. 
Davant d’aquesta situació, el més 
convenient és refer l’espai inso-

noritzant-lo adequadament, acon-
seguint d’aquesta manera, que 
tant els usuaris puguin assajar-hi 
còmodament, com que els veïns 
no rebin l’impacte sonor que l’ús 
d’aquest comporta. El condiciona-
ment del buc d’assaig suposa un 
cost aproximat de quasi 20.000€.

Posar plaques fotovoltaiques a la 
llar d’infants ja era un projecte en 
curs pel 2021. Veient que la Dipu-
tació de Girona ha atorgat recent-
ment una subvenció de 15.000€ 

que cobreix el 63% del pressu-
post del projecte (23.328,20€) es 
pot, amb la modificació de crèdit, 
avançar la inversió i tirar endavant 
el projecte abans d’acabar l’any.

Donat que és un equipament que té 
la despesa energètica màxima du-
rant les hores sol i que s’instal·la-
ran 34 plaques solars, la producció 
d’energia anual s’estima en 15.500 
kWh aconseguint cobrir un 70% 
del consum de l’edifici.

Instal·lació de plaques solars a la Llar d’Infants
També es refarà el buc d’assaig
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Tornen els contenidors de fracció vegetal per la poda i l’hort


