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La Junta de Govern Local va  
aprovar el passat 19 de novembre 
la concessió de diverses subven-
cions en el marc de les bases regu-
ladores específiques per l’atorga-
ment d’ajuts socials al municipi de      
Vilobí d’Onyar. 

Aquests ajuts són per un import 
total de 6.159,58€ i es reparteixen 
en diferents blocs. D’una banda, 
2.168,88 s’han destinat al progra-
ma d’ajudes per a l’adquisició de 
llibres i material escolar, amb el 
qual s’ha pogut ajudar 11 famílies 
del municipi. 

També, un total de 572,70€ han 

sigut per al programa d’ajudes 
per a participar a casals d’estiu. 
En aquest aspecte, no està inclòs 
el descompte directe que es va fer 
a les famílies que havien patit un 
ERTO durant el confinament. 

D’altra banda, 3.418€ s’han des-
tinat al programa d’ajudes per al 
foment de la participació o realit-
zació d’activitats extraescolars, del 
qual se’n han beneficiat 6 famílies 
del municipi. 

Paral·lelament -sense estar inclòs 
en aquesta partida de 6.159,58€- 
s’han seguit atorgant ajuts d’ur-
gència social a diferents famílies 

amb menors amb altres tipus de 
necessitats. 

Col·laborem amb els Reis Mags 

Aquest any, l’Ajuntament de Vilo-
bí d’Onyar col·labora amb els Ses 
Majestats els Reis de l’Orient per 
tal que tots els nens i nenes puguin 
tenir regals el proper 6 de gener. 
En aquest sentit, s’ha fet una apor-
tació de 300€ a la Creu Roja en el 
marc de la campanya Cap nen sen-
se joguina i, d’altra banda, s’han 
invertit 1040€ en la compra de re-
gals que ja s’han entregat al Banc 
d’Aliments del municipi per poder 
ser repartits.  

Més de 6.000 euros en ajuts socials 
Paral·lelament s’ha seguit ajudant també les famílies amb altres necessitats 

Nou agent telemàtic al servei de la ciutadania
Ajudarà a fer qualsevol tràmit online a qui ho necessiti 
Durant el primer confinament ens 
van demanar que ens digitalitzéssim 
de manera precipitada. Els recursos 
digitals van ser una molt bona eina 
que ens va permetre: seguir classes, 
treballar, mantenir contactes amb 
éssers estimats... però també ens va 
portar molts mals de caps alhora de 
fer tràmits, sobretot amb les admi-
nistracions públiques. 

Per això, des de l’Ajuntament, vam 
sol·licitar al Consell Comarcal po-
der crear una figura professional 
que pogués ajudar i ensenyar a 
la ciutadania a fer tràmits online. 
Aprofitant el programa Treball i 

Formació mesures especial CO-
VID, el Consell Comarcal ha creat 
la figura de l’agent telemàtic.

Aquest agent, que tindrà un cost to-
tal pel Consistori de 1.937,50€,  va 
iniciar la seva activitat  
el passat 16 de desem-
bre i la podreu trobar 
fins el 3 de setembre.  

Podreu demanar cita 
prèvia amb ella per te-
lèfon al 972473026 i us 
atendrà els dimecres de 
8 a 14 hores a l’Ajun-
tament i els dijous de 8 

a 15 hores a les oficines de Serveis 
Socials a Can Roscada. 

Podrà ajudar-vos a fer qualse-
vol tràmit online (SOC, IdCat, La 
meva Salut,...). 



El 12 de desembre la Guàrdia Mu-
nicipal va estrenar vehicle nou do-
nat que ja havia finalitzat el rènting 
de l’anterior. El vehicle, un Nissan 
X-trail, s’ha obtingut a través d’un 
rènting i costarà 850,70 € al mes 
per 4 anys i 120.000 kms.

Quatre anys enrere es va optar per 
utilitzar la modalitat de rènting, 
gestionat a través de la Central de 
compres de l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM), perquè agi-
litza el procés administratiu del 
tràmit a l’hora que, econòmica-
ment, suposa la mateixa despesa 
pel consistori.

Una de les limitacions de la llei 
de contractes és l’import màxim 
amb el que es pot fer una compra 
directa, sense fer concurs públic. 

L’ACM formalitza concursos de 
tot tipus de maquinària, material 
i vehicles perquè els Ajuntaments 
ens puguem estalviar aquests trà-
mits i aconseguim millors preus.

El nou vehicle va equipat amb tot 

l’equipament necessari per fer 
senyalització d’accidents i regu-
lació del trànsit, emissores rescat 
i equips assistència a la població, 
inclòs un desfibrilador portàtil i un 
equip anti-ennuegaments.

La Guàrdia Municipal estrena vehicle 
Substitueix el rènting anterior, que finalitzava ara 

Donat que l’empresa establerta a 
la nau industrial blava (abans Javi-
sa) de la cantonada del Carrer Sant 
Narcís amb el Carrer Pere Antoni 
no utilitza l’accés per aquest ca-
rrer, s’ha arribat a un acord i sig-
nat un conveni en que l’empresa 
cedeix gratuïtament l’espai entre la 
nau i el Carrer Sant Narcís a canvi 
que l’Ajuntament es faci càrrec del 
seu manteniment i de la poda dels 
arbres existents.

Així doncs s’aconsegueix un nou 
espai d’aparcament públic en una 
zona del municipi on hi feia falta.

Nou aparcament 
públic sense cost

Gràcies a la subvenció atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
en el marc del Programa Treball i 
Formació i a la gestió del personal 
del Consell Comarcal, disposem 
d’una brigada de 3 persones durant 
6 setmanes i de 4 persones durant 
2 setmanes més per fer tasques de 
desbrossament de recs i rieres, des 
del passat 19 d’octubre i fins al 22 
de desembre 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, represen-
tant un total de 4.062 €. La roba de 
treball i els EPI’s (Equip de Protec-
ció Individual) estan inclosos en el 
preu. La maquinària és cedida per 

l’Ajuntament sota la supervisió de 
la Brigada Municipal.

Els treballs que s’han dut a terme 
són: desbrossament i tala d’arbres 
morts o que impedeixen el correcte 
flux de l’aigua del Torrent Bagas-
trà des dels Pins d’en Picó a l’Eix 
Transversal, desbrossament de 
la Riera Grevolosa en dos trams, 
el de la zona de Can Bells i el de 
la zona de Can Comas a l’Onyar. 
Alhora també s’ha desbrossat l’en-
torn de la depuradora i l’entorn de 
l’àrea de pícnic de l’Onyar a Sant 
Dalmai.

Brigada de forestals 
Seguim millorant les lleres dels cursos fluvials



Repartiment de bosses reutilitzables de cotó
Reduïm l’ús de plàstics amb una proposta dels Pressupostos Participats
Properament es repartiran 6 bos-
ses reutilitzables de cotó a cada 
habitatge per la compra a granel 
de fruita, verdura i altres. Aquesta 
és una de les propostes guanyado-
res dels Pressupostos Participatius 
2020. 

Es repartiran, doncs, 2 paquets 
on a cadascun hi ha 3 bosses de 
mides diferents, 30x20, 30x35 i 
30x40cm, de cotó mallades que 
són rentables, reutilitzables, lliu-
res de BPA (bisfenol) i amb tota la 
seguretat alimentària. A l’etiqueta 
porta el logotip de l’Ajuntament, 
així com un missatge en favor de 
la preservació del medi ambient.

Aquestes bosses serveixen per 
deixar d’utilitzar bosses d’un sol 
ús, aquelles bosses normalment 
transparents, que només utilitzem 
per anar des la botiga de queviures 
fins a casa, per tant amb una vida 
útil d’entre 10 i 30 minuts.

El BPA és un producte químic in-
dustrial que s’ha usat per a fabricar 
certs plàstics i resines dels anys 70. 

Hi ha estudis que demostren que el 
BPA pot filtrar-se en els aliments o 
begudes que tenen aquest producte 
en l’embolcall.

Així doncs, se n’han adquirit 3.000 
paquets de les quals se’n reparti-
ran uns 2.500 i la resta quedarà a 
l’Ajuntament i s’aniran repartint 
per la Fira de la Llet, en les visites 
institucionals, quan s’entregui al-
gun premi, etc.

El cost de cada paquet, amb trans-
part i iva inclòs, ha estat de 3,68€, 

per tant podem dir que cada bossa 
ha valgut 1,20€.

A part d’acomplir com a una de les 
propostes guanyadores dels pres-
supostos participatius 2020, l’ob-
jectiu és seguir conscienciant a la 
població sobre l’ús excessiu del 
plàstic i reduir-ne el seu consum.

Els paquets es deixaran a les bús-
ties sempre i quan la bústia ho per-
meti. Si no és així, podreu passar a 
recollir els paquets per les oficines 
de l’Ajuntament.



L’Ajuntament aposta per treballar 
en xarxa entre les diferents àrees 
que el conformen. Des d’aquest 
punt multi disciplinar cal destacar 
la tasca que s’està realitzant des 
de les Àrees de Joventut, Igualtat i 
Educació, que de forma coordina-
da estan desplegant una proposta 
formativa i d’acompanyament so-
cioeducatiu amb mirada comuni-
tària en l’àmbit municipal. 

Des de l’Àrea de Joventut es pro-
posen diferents espais de trobada 
dirigits a les famílies del munici-
pi, que es repartiran durant el que 
queda de 2020 i al llarg de 2021.

Cicle de xerrades conduïdes per 
l’Alba Cunill Gartmann, per tal 
de poder treballar “La família com 
a sistema: rols, ordre i funcions. 
Què necessita una persona adoles-
cent de la seva família”. “La co-
municació amb l’adolescent. Man-
tenir el vincle, exercir l’autoritat, 
posar normes i límits per cuidar”. I 
“reptes del moment actual: panta-
lles i altres addiccions”. El cost de 
les xerrades (programades fins ara) 
és de 550 € en total.

Cicle de xerrades conduïdes per 
l’Anna Salvia Ribera, per tal de 
treballar “Com acompanyar la 
sexualitat dels infants” i “Prepa-
rant-nos pels canvis a l’adolescèn-
cia”. El cost de les xerrades (pro-
gramades fins ara) és de 493 €.

Des de l’Àrea d’Igualtat es pro-
posa facilitar un espai de troba-
da en el que es treballi la diver-
sitat sexual i de gènere.  Aquesta 
proposta estarà conduïda per la 
Cooperativa Candela i s’iniciarà 
amb una primera sessió dirigida a 
les famílies de joves del municipi i 
que porta per títol  “Famílies sense 
armaris”. A continuació es realit-
zarà un taller compost per 4 ses-

sions dirigides als i les joves (una 
per setmana). El cost de la xerrada 
i del taller és de 1.500 € en total.

Des de l’Àrea d’Educació es pro-
posa realitzar un taller de sexo 
afectivitat, que estarà conduit 
per l’Anna Salvia Ribera i que 
consta de 6 sessions (tres sessions 
per classe) dirigit a l’alumnat de 
sisè de primària de l’Escola mu-
nicipal i que porta per títol “Els 
canvis a l’adolescència”. El cost 
del taller és de 
1.683€ en total.

Així mateix, s’ha 
dut a terme el 
“Projecte de Re-
trobament: ioga i 
emocions” per tal 
de vetllar per un 
bon acompanya-
ment emocional 
i un aprenentatge 
en la gestió de les 
emocions dels 

i les més joves. Aquesta propos-
ta va estar conduïda per la Marta 
Bell-lloch, dirigida a l’alumnat 
d’Educació Infantil (P4 i P5) i 
d’Educació Primària (1r a 5è) 
del centre. El cost del taller és de 
999,91 € en total.

Totes les sessions són de dues ho-
res. La proposta anual no està tan-
cada, estem pendents de progra-
mar més sessions a totes les àrees 
que us hem fet referència.

Nova programació de xerrades i tallers 
L’Ajuntament aposta per treballar en xarxa des de les diferents àrees 
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