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Per acord del Ple de data 22 de novembre de 2018 
es va aprovar definitivament l’Inventari de camins 
municipals (En endavant ICM) de Vilobí d’Onyar. 
En aquests 4 anys s’han atès diverses sol·licituds 
d’introducció de canvis en l’inventari aprovat, so-
bretot donats per reclamacions que s’han realitzat 
al seu tràmit amb el Cadastre. És per aquest motiu 
que lCM requeria una actualització del document 
aprovat inicialment. Alhora, s’ha aprofitat per ac-
tualitzar-ne el format optant per uns plànols més 
detallats, que s’acompanyen d’un nou model de 
fitxa més complet i entenedor.

Els inventaris municipals són eines indispensa-
bles per poder exercir les competències adminis-
tratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit 
de la mobilitat i la vialitat rurals i també especí-
ficament per poder desenvolupar les potestats i 
poder complir amb les obligacions que estableixen les lleis en aquest àmbit.

Els inventaris de camins són un registre administratiu que identifica i descriu els camins públics d’ús públic 
de titularitat municipal. L’elaboració de l’inventari de camins dins de l’inventari de béns de domini públic 
és una obligació legal del municipi, ja que així ho estableix la llei municipal i de règim local.

Així doncs al Ple del passat dia 23 de novembre es va aprovar inicialment l’actualització de l’ICM, es pu-
blicarà el BOP el dia 9 de gener i estarà en exposició pública fins el 9 de febrer per tal que tothom pugui 
revisar-lo i fer les aportacions que consideri oportunes. 

Podeu trobar tota la informació a les dependències municipals o al web: https://www.seu-e.cat/ca/web/
vilobidonyar/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/inventari-munici-
pal-de-camins-de-vilobi-d-onyar-183
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DURANT ELS DIES DE LES FESTES DE NADAL 
LA RECOLLIDA DE RESIDUS ES FARÀ

AMB TOTAL NORMALITAT. 
US DESITGEM MOLT BONES FESTES!



El passat 30 de novembre es va celebrar el Taller 
TOP10, en el qual, d’entre totes les propostes pre-
sentades als Pressupostos Participats, van sortir les 
que passaran a la fase de votació final. Els veïns i 
veïnes assistents a la sessió van fer un exercici ho-
lístic per tal de conèixer tots els espectres del mu-
nicipi i veure quines propostes poden beneficiar el 
conjunt de la població. El resultat va ser el següent:

La novetat d’aquest any ha estat que, degut a un 
empat en la valoració de les dues últimes propos-
tes (la tirolina a Sant Dalmai i l’increment de l’arbrat 
dels camins públics) ha fet que en comptes de tenir 
10 propostes finalistes, en tinguem 11.

PROPOSTES  FINALISTES DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS

Les obres de millora i renovació de diferents parcs infantils de la vila han continuat amb l´actuació que s´ha 
dut a terme a la Plaça Nova de Vilobí. A final del mes de novembre es va substituir l’element principal de 
joc, el terra i les tanques del parc.

Es va començar amb la retirada del multijoc i el paviment existent, els quals estaven deteriorats i en mal 
estat degut al pas del temps. En el seu lloc s´ha instal·lat un nou element de dues torres que inclou dos 
tobogans, passarel·les, rampes, accessos amb rocòdroms, finestres i panells interactius, fabricat amb acer 
galvanitzat per aconseguir una major durabilitat. Aquest, 
té una edat d´ús recomanada a partir de 3 anys i incorpo-
ra diversos detalls de seguretat. No té vores punxegudes ni 
esquerdes que podrien suposar un perill, a més, tots els ca-
ragols estan coberts amb tapes de plàstic de colors.

També s´ha renovat tot el terra antic, composat per llosetes 
de cautxú, i ha estat substituït per un paviment continu de 
cautxú tipus EPDM amb més durabilitat i molt resistent a la 
intempèrie i a les inclemències del temps. El cost total de la 
renovació de l´espai ha estat de 24.020,44 euros (IVA inclòs).

NOU ELEMENT AL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA NOVA

1.     PISTA DE PÀDEL
2.     WIFI PÚBLIC 
3.     OMBREJAR LA ZONA INFANTIL DE LA   
         PLAÇA NOVA
4.     MARQUESINA A LA PARADA DEL BUS           
         ESCOLAR DE SANT DALMAI
5.     BANCS I PAPERERES
6.     OMBREJAR EL PATI DE L’ESCOLA 
         JOSEP MADRENYS
7.     INSTAL·LAR BANCS A L’ITINERARI DE 
         SANT LLOP
8.     SKATEPARK
9.     TAULA DE PING-PONG
10.  TIROLINA A SANT DALMAI
11.  INCREMENTAR L’ARBRAT DELS CAMINS
         PÚBLICS I DELS MARGES DELS RIUS

S’han arranjat diversos camins de la xarxa rural pú-
blica amb utilització d’àrid reciclat provinent dels 
residus de la construcció d’un gestor autoritzat. Pri-
mer, s’han conformat els camins amb moto-anive-
lladora per donar-li el pendent idoni en cada tram. 
Després, s’ha estès una capa d’entre 7 i 10 cm d’àrid 
reciclat i s’ha compactat l’àrid amb corró vibrant.

En total representen quasi 5,5 km de camins. Els ca-
mins arranjats són: Camí de Can Solà: 849 metres 
lineals,  Camí del camí de Salitja a les Fonts: 599 me-
tres lineals, Camí de Santa Margarida a les Comes: 
1.334 metres lineals, Camí de Can Roscada de Pa-
gès a l’entroncament amb el camí de can Viboles de 
Bosc: 894 metres lineals, Camí lateral de l’Eix Trans-
versal a la zona de Can Picó: 746 metres lineals, Camí 
de la carretera de Salitja a Estanyol fins a Can Pirrot: 
360 metres lineals i Camí de Cal Cucut: 533 metres 
lineals. El cost total dels treballs ha sigut de 46.848€ 
(IVA inclòs). El 100% de l’import ha estat subvencio-
nat per l’Agència de Residus de Catalunya.

MILLORA DE CAMINS DEL 
TERME MUNICIPAL



TAXA JUSTA DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
La taxa justa té per finalitat que l’usuari del servei de recollida de residus pagui la taxa d’escombraries en 
funció de la seva generació i/o de la seva participació o utilització del servei d’escombraries. Aquest siste-
ma permet premiar aquells ciutadans i comerços que fan un esforç per reduir els seus residus i participar 
en la recollida selectiva. Per tant, l’objectiu és incentivar encara més la recollida selectiva de materials va-
loritzables i la reducció de la generació de residus, i en concret de la fracció resta o rebuig.

A Vilobí, Salitja i Sant Dalmai s’aplica el sistema i el comptatge de pagament de la taxa justa a partir de l’1 
d juliol de 2022 per tal d’obtenir dades, però la nova taxa serà efectiva a partir de l’1 de gener del 2023. 

CÀLCUL de la TAXA JUSTA pels HABITATGES:

Quota general fixa (es cobra entre els mesos de juliol i agost): Pels habitatges que fan el porta a porta és 
de 121,45 euros i pels habitatges disseminats de 69,68 euros anuals.

Quota variable pels habitatges porta a porta (es cobra entre els mesos de gener i febrer de l’any se-
güent):  S’inclouen 8 lliuraments de la fracció resta en la quota fixa i és de 2,5€ a partir d’aquests. Les entra-
des a l’àrea d’emergència són assimilables al rebuig i també tenen un cost de 2,5€/entrada. S’inclouen 36 
lliuraments d’orgànica en la quota fixa i el descompte de 0,25 euros per cubell a partir del lliurament 37, 
fins a un descompte màxim de 20€. Els usuaris que són compostaires no podran rebre aquest descompte.

Quota variable pels habitatges disseminats (es cobra entre els mesos de gener i febrer de l’any se-
güent): Aquesta quota dependrà del percentatge de recollida selectiva de l’àrea de disseminat que utilitza 
cada usuari i la mitjana del percentatge de la recollida selectiva del conjunt de les àrees de disseminat del 
municipi. 

En la quota fixa, tant dels habitatges porta a porta com dels disseminats, es poden aplicar uns descomptes. 
Podeu consultar amb més detall els descomptes i el càlcul de quotes al BIM ESPECIAL TAXA JUSTA, que 
podreu trobar a l’Ajuntament o a www.vilobidonyar.cat. 

NOVETATS DEL SERVEI I APUNTS QUE CAL RECORDAR: 

- El vidre es recull porta a porta de manera quinzenal i es recollirà al matí de dissabte.

- La matèria orgànica (restes de cuina) s’han de treure dins el cubell reglamentari amb bossa compostable.

- El rebuig s’ha de treure dins el cubell reglamentari lligat amb una bossa de plàstic i és quinzenal. 

- Els envasos lleugers amb una bossa de plàstic ben lligada. 

- El paper i cartró s’ha de treure amb una bossa de paper o una caixa de cartró, mai en bossa de plàstic. 

- Les restes de jardí s’han de treure sense bossa i dins el contenidor corresponent. 

Residu tèxtil domiciliari (bolquers, compreses, tampons  i excrements i sorres de mascotes): Es pot 
treure cada dia que hi ha recollida d’orgànica i rebuig amb una bossa lligada i amb l’etiqueta homologada. 
A partir de l’1 de gener també es pot treure el rebuig amb el vidre. 

Rebuig (pols d’escombrar, pals de les orelles, compreses, burilles de cigarreta, mascaretes, fregalls, 
raspalls de dents, maquineta d’afaitar, material sanitari...):  Es pot treure el dia que hi ha servei especí-
fic pel rebuig mitjançant una bossa de plàstic lligada dins el cubell reglamentari.  

HORARIS DEL SERVEI PORTA A PORTA 

Els horaris són els mateixos que els que es realitzen als domicilis amb porta a porta actual. Cal tenir en 
compte que el vidre es recollirà quinzenalment i la recollida serà al matí dels dissabtes, a partir de les 8h. 
Per més detalls consulteu el BIM ESPECIAL TAXA JUSTA o la nova ordenança fiscal de recollida de residus 
al web municipal.
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Com és conegut el Pla d’ordenació Urbanísti-
ca Municipal (en endavant POUM), aprovat en 
fase de l’Avanç el 2017 ha calgut modificar-lo 
a causa de canvis en la normativa del Domini 
Públic Hidràulic i d’uns nous estudis d’inun-
dabilitat redactats per l’ACA d’abast nacional. 
Aquests estudis no van estar aprovats definiti-
vament fins a finals del 2020.

Així doncs, ha calgut revisar el document, actualment en procés, i caldrà fer públic tot el procés i és per 
això que en el Ple del passat dia 23 de novembre es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana (en 
endavant PPC) del nou POUM. Amb la finalitat de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació dels ciutadans en el procés de redacció i d’acord amb el que disposa el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme es publica l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler muni-
cipal, per tal que el seu contingut pugui ser objecte de consulta pública perquè la ciutadania del municipi 
pugui participar en la nova redacció.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 hores i els dijous de les 16.30 a 18.30 hores i al web www.vilobidonyar.cat mitjançant l’enllaç: 
https://www.seu-e.cat/documents/2782002/15082496/PROGRAMA+DE+PARTICIPACIO+CIUTADANA.
pdf/a4cc537f-7429-4ada-b778-2eae6d7a537f. 

El PPC inclou, entre altres: La creació d’una marca que identifiqui les actuacions de comunicació i de parti-
cipació del POUM, l’ elaboració i publicació de material informatiu que expliqui de forma genèrica el pro-
cés de revisió i redacció del POUM i el planejament vigent utilitzant per a la seva difusió tots els mitjans de 
què disposa el municipi (web, revista municipal, fulls informatius, etc.). També la creació d’un espai propi 
dins la pàgina web de l’Ajuntament i d’una bústia específica de correu electrònic per tal d’informar, recollir 
opinions i presentar els resultats del procés. Pretén facilitar als ciutadans tant la consulta de documenta-
ció com la presentació de suggeriments i propostes destinant-hi un espai físic concret que anomenarem 
Punt d’Informació del POUM (PIP). Finalment, es crearà el Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM): Es 
planteja com a un grup de 15/20 persones que acull a actors institucionals (representants polítics, tècnics, 
entitats, etc.) i també ciutadania coneixedora del territori.

El desenvolupament serà en fases: Fase prèvia (accions d’informació i comunicació, establiment de canals 
de participació i recollida i anàlisis de les aportacions en la fase d’Avanç de Pla),  Fase central en relació 
a l’Avanç de Pla (Des de l’aprovació de l’Avanç fins a la finalització del període d’informació pública defi-
nint mecanismes per a garantir la informació i facilitar la presentació de suggeriments),  Fase central en 
relació al POUM (Des de l’aprovació inicial del POUM 
fins a la finalització del període d’informació pública 
definint mecanismes per a garantir la informació i fa-
cilitar la presentació d’al·legacions) i Fase posterior 
(Des de la finalització del període d’informació pública 
de l’aprovació inicial, fins a la publicació i vigència del 
POUM que resulti aprovat definitivament). 

Per tant, dintre de les actuacions de la fase prèvia, a 
principis del 2023, es realitzarà una sessió informativa 
oberta a la ciutadania. Posteriorment a la presentació 
s’obrirà un procés de recollida de suggeriments per-
què els ciutadans facin arribar a l’Ajuntament, durant 
el període d’informació pública de l’Avanç, les consi-
deracions i propostes que considerin oportuns. 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM


