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L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va aprovar al darrer 
ple municipal del mes de novembre el pressupost 
per al 2018, en el qual es produeix un increment 
de gairebé un 14% respecte al de l’any anterior. 
Concretament, els comptes ascendeixen  a un to-
tal de 4.520.263,28 euros i entre els ingressos més 
destacats pel consistori s’hi troba l’increment de 
l’IBI de l’autopista, que serà d’uns 140.000 euros. 
Així mateix, cal assenyalar l’augment pel que fa a 
les subvencions que provenen d’administracions 
supramunicipals (332.935,79 euros), l’augment 
de l’impost d’obres (70.000 euros) i la petició d’un 
nou préstec (500.000 euros). 

En relació a les inversions previstes per a l’any 
que ve, que sumen un total de 1.321.443,92 eu-
ros, cal destacar:

També es produeix un increment en la partida 
corresponent als pressupostos participats, que 
augmenta 5.000 euros i se situa als 30.000 euros. 

Des de l’equip de govern (GMI-IdSelva) es valo-
ra molt positivament el pressupost d’enguany, i 
subratlla que respecte el 2015, any en què van 
entrar al govern municipal, s’ha produït un aug-
ment de prop del 40% als comptes municipals.

El pressupost del 2018 puja prop d’un 14%

Adquisició d’un immoble per a un centre 
cultural a Vilobí, que acollirà serveis  com 
la biblioteca, sala d’exposicions, etc.

(500.000 euros)

Portada en alta d’aigua de Salitja a Sant 
Dalmai i la via verda que en resseguirà el 
mateix traçat.

(350.000 euros)

Millora de la pl Països Catalans de Sant 
Dalmai.

(100.000 euros)

Instal·lació d’una caldera de biomassa a 
Vilobí.

(72.466,72 euros)

Arranjament del camí de can Viader a la 
fraternitat.

(50.000 euros)

Millores als centres escolars.
(40.000 euros)

Canvi de model i millora de la gestió de 
residus.

(35.000 euros)

Desenvolupament del POUM.
(22.850 euros)

Millora ambiental de la capçalera de 
l’Onyar.

(13.000 euros)



www.vilobidonyar.cat 
www.facebook.com/vilobidonyar

Diumenge, 17 de desembre
La Marató de TV3 (enguany dedicada a les 
malalties infeccioses). Activitats diverses arreu 
del municipi.

Dijous, 25 de gener
Ple Ordinari Municipal
Sala d’actes de Can Roscada (Vilobí)

Emergències – 112

Bombers – 085

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

Llar d’infants El Patufet – 972 473 125

Escola Josep Madrenys – 972 473 286

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Aeroport Girona-Costa Brava – 972 186 600

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

Properes convocatòries

Aquest Nadal, viu-lo a Vilobí,
Salitja i Sant Dalmai!

Trobareu l’agenda 
d’activitats 

d’aquestes festes
al web municipal!

Telèfons d’interès

Una plantació d’arbres al camí del CAP és la proposta guanyadora als 
primers pressupostos participats del municipi
La primera convocatòria dels pressupostos parti-
cipats ja té una proposta guanyadora, una vega-
da duta a terme la comptabilització dels 252 vots 
recollits en un total de 87 butlletes provinents de 
llars d’arreu del municipi, en les quals es podien 
seleccionar un màxim de 3 de 10 projectes.

Així, amb 40 vots, la proposta que ha obtingut ma-
jor consens entre els veïns i veïnes ha estat la de 
dur a terme la plantació de 25 arbres al camí que 
va des del pont de fusta fins al Centre d’Atenció 
Primària (CAP) del municipi, ubicat al nucli de 
Vilobí. El seu cost aproximat és de 21.700 euros 
i l’actuació també inclourà l’eixamplament  del 
camí peatonal entre el pont vell i la parada del bus. 

Davant el fet que resten 3.300 euros per invertir, 
des de l’equip de govern s’ha decidit que, seguint 
el rigorós ordre dels resultats, s’executin les pro-
postes següents fins arribar a la xifra establer-

ta, sempre i quan la seva suma no excedeixi els 
25.000 euros. D’aquesta manera, es farà la se-
gona actuació, que és la instal·lació d’una font a 
l’exterior de l’Escola Josep Madrenys i de la Llar 
d’infants El Patufet, que va obtenir 35 vots i que 
té un cost d’uns 2.500 euros, així com la millora 
de les condicions de les gàbies dels animals re-
collits, amb la incorporació de dues malles per 
proporcionar ombra i l’adquisició de dues no-
ves casetes amb aïllament del terra. Aquesta ter-
cera proposta va rebre 19 vots i tindrà un cost 
d’uns 600 euros. En total, doncs, la inversió de 
les tres propostes juntes serà de 24.800 euros. 

Des de l’equip de govern es destaca l’èxit 
d’aquesta primera convocatòria i es remarca la 
voluntat d’incrementar la participació ciutadana i 
la implicació dels veïns i veïnes en la presa de de-
cisions que afecten a la comunitat”. L’any vinent 
s’hi destinaran un total de 30.000 euros.


