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Obres de millora a l’escola i la llar d’infants
Nova tanca al pati, canvi de més finestrals i un pàrquing de patinets
Aprofitant les vacances d’estiu, com cada any, s’han 
dut a terme diverses obres de millora i manteniment 
de l’Escola Josep Madrenys).

S’han substituït els 12 finestrals de les aules de la pri-
mera planta de la façana de llevant i tres finestres dels 
lavabos de la planta baixa. Amb aquesta actuació fi-
nalitza el procés de canvi de tancaments iniciat l’estiu 
del 2016, en el que s’hauran substituït tots els tanca-
ments encara originals de les aules i espais principals. 
El cost previst d’aquesta actuació és de 23.300,92€ (iva 
inclòs).

També s’ha substituït la tanca del pati que dona a la 
carretera, que era l’encara original (té quasi 50 anys) i 
estava en molt mal estat. S’ha substituït per una tanca 
similar a la que actualment separa el pati pavimentat 
del pati de sorra. El cost previst d’aquesta actuació és 
de 2.801,15€ (iva inclòs).

S’ha pintat també el gimnàs, acabant així el pintat to-
tal dels principals espais de l’escola que es va iniciar 
l’estiu del 2015, s’han repassat les parts baixes de les 
façanes i també alguns repassos interiors de l’edifici. 
El cost d’aquesta actuació ha sigut de 7.005,90 € (iva 
inclòs). 

Aquest curs l’escola també disposa d’un pàrquing de 
patinets a l’interior del recinte escolar amb un cost de 
504,57€(iva inclòs). Els patinets s’han de deixar quant 
s’entra a l’escola a les 9h o a les 15h i recollir a la sortida 
12:30h o les 16:30h. Està prohibit utilitzar els patinets 
dins el recinte escolar.

També, durant el mes d’agost, s’han substituït les llu-
minàries que encara quedaven antigues de la part nord 
de la llar d’infants per lluminàries de tecnologia LED. 
Així actualment ja tot l’equipament disposa d’aquest 
tipus d’enllumenat eficient. El material ha tingut un 
cost de 2.908,34 € (iva inclòs) i han estat substituïts 
per personal de la brigada municipal.



Totes les persones que viviu, treballeu i/o hi teniu al-
gún vincle amb Vilobí d’Onyar vau tenir l’oportunitat 
de proposar les idees i projectes en matèria d’inver-
sions que vau creure més convenients pel municipi 
per un import màxim de 35.000€ (el període per pre-
sentar propostes va ser de l’ 11 al 31 de març).

Les propostes rebudes es van analitzar tècnicament i 
les que reunien les condicions establertes per el regla-
ment es van dur al taller TOP 10 del passat 12 de juny. 

La sessió tenia per objectiu seleccionar les 10 propos-
tes que han passat a la fase final de votació del procés 
de pressupostos participatius d’enguany. Cadascuna 
de les propostes vàlides rebudes durant la primera 
fase del procés van ser puntuades pels assistents al 
taller de forma col·lectiva mitjançant una dinàmica 
participativa de caràcter grupal (el taller estava obert 
a tota la ciutadania del municipi).

Les 10 propostes escollides van ser:

1. Millora dels patis de l’escola Josep Madrenys - 70 
punts

2. Elevadors de seguretat per equipar els autobusos 
escolars - 66 punts

3. Renovació dels wc de planta baixa de l’escola – 
51 punts

4. Renovació dels parcs infantils de la plaça del pal 
i de Can Terrer – 49 punts

5. Il·luminació de la via verda de l’empalme a Can 
Terrer – 45 punts

6. Camí escolar segur per anar a l’escola – 42 punts

7. Bancs i papereres a les vies verdes que connecten 
els 3 nuclis – 38 punts

8. Augmentar la seguretat viària davant del centre 
Tempo – 35 punts

9. Pas de vianants elevat per connectar el C/ Girona 
amb la passera de fusta de l’Onyar - 35 punts

10. Millorar el buc d’assaig de l’espai jove – 35 punts

Finalment s’executarà la proposta més votada, i des-
prés la resta de propostes amb major nombre de vots, 
sempre i quan la suma total no excedeixi els 35.000€.

Poden votar totes les persones que hagin com-

plert els 16 anys abans de l’1 d’agost de 2019 i 
que estiguin empadronades a Vilobí d’Onyar abans 
d’aquesta data.

Només necessiteu introduir el número de DNI (8 dí-
gits+lletra sense espais ni guions) o, en el cas de no 
tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits+-
lletra sense espais ni guions) o el passaport (si no te-
niu DNI o NIE caldrà posar el número de passaport 
tal i com es va entrar en el registre d’empadronament 
de l’Ajuntament). També haureu d’indicar la vostra 
data de naixement.

El període per votar començarà el dilluns 23 de se-
tembre i finalitzarà el diumenge 13 d’octubre (amb-
dós inclosos). Podeu votar a través del portal web 
(http://pressupostosparticipats.vilobidonyar.cat) mit-
jançant qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, taule-
ta, ordinador, etc.) amb connexió a Internet.

També podeu votar físicament amb la butlleta que us 
hem fet arribar a casa. Només cal que la dipositeu a 
les urnes que hem habilitat en els següents punts:

• L’ajuntament

• La biblioteca

• L’espai jove

• Escola Josep Madrenys

• El CAP

• La farmàcia Puigvert

• L’estanc Montserrat Daunis

• Can Marcel (Sant Dalmai)

• Bar Can Teo (Salitja)

La vostra participació és la que ens mou
Les 10 propostes que passen la votació final dels pressupostos participats



Una inversió per millorar la seguretat nocturna
El Punt Lila s’instal·larà durant les nits de les tres festes majors

L’alcohol i les aglomeracions de persones en les festes 
són pretextos perquè es produeixin abusos i agres-
sions sexuals. Per això, el passat dissabte 17 d’agost a 
la Festa Major de Salitja, i 6 i 7 de setembre a la Festa 
Major de Vilobí es va instal·lar el Punt Lila a les zones 
d’oci nocturn des de les 23.00 a 06.00 hores. 
Està previst que el proper 30 de novembre durant La 
Nit Jove, dins el marc de la Festa Major de Sant Dal-
mai, es torni a posar el Punt Lila.
El Punt Lila és un espai de sensibilització en les re-
lacions d’igualtat i respecte però, sobretot també, és 
un punt de suport, assessorament, atenció i seguretat 
per a les dones. En aquests punts hi treballa un equip 
de psicòlogues expertes en atenció a la dona del Grup 
Nut.     

El Punt lila és, també, un espai on es pretén informar 
i abordar qualsevol de les situacions de violència mas-
clista que es puguin generar en aquest context d’oci, 
establint coordinació amb altres serveis d’atenció a les 
víctimes.
Aquest servei ha suposat una inversió de 2800 euros 
en concepte del servei d’atenció especialitzada per 
psicòlogues del Grup Nut, el material que es lliura a 
l’estand i la carpa característica de color lila per fer-la 
visible dins l’espai de festa.
Amb aquesta campanya, engegada a molts municipis 
d’arreu de  Catalunya,  s’espera aconseguir la màxima 
seguretat durant les nits d’oci, donar visibilitat al pro-
blema i fer consciència, sobretot, a la població més 
jove.



El servei d’assessorament cultural, és un nou servei 
impulsat pel Consell Comarcal i dirigit a empreses, 
professionals i entitats culturals de la Selva.

Ofereix atenció presencial i online amb especial fo-
calització a la creació d’esdeveniments culturals, 
la gestió legal, administrativa i financera, la comu-
nicació de projectes culturals-creatius, la recerca de 
finançament, etc. El servei compta amb un grup de 
consultors experts en diferents àmbits que atendran 
les demandes del sector i dissenyaran tallers forma-
tius d’interès general segons les consultes ateses. 

Amb aquesta nova proposta, el Consell Comarcal res-
pon a les demandes detectades en els darrers anys en 
l’àmbit cultural-creatiu a través de la iniciativa co-
marcal SelvaCultura.  

La consultoria de cultura forma part del projecte Ar-
ticulació d’un ecosistema cultural-creatiu a la Selva 
que inclou, entre altres accions, una eina de suport 
en matèria cultural dirigida als ajuntaments. Amb-
dues eines estaran coordinades dins l’ecosistema cul-
tural-creatiu que coordina el Consell Comarcal de la 
Selva, a fi d’assegurar que es resolen les necessitats 
comunes i que s’estableix un canal de comunicació 
entre els programadors i el talent cultural i creatiu de 
la comarca.

De moment s’implementarà, com a prova pilot, als 

Telèfons d’interès
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

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

NORA Servei recollida residus – 872 012 078

G

El servei d’assessorament cultural, una eina a l’abast
Recolzament a les empreses, professionals i entitats culturals

municipis d’Anglès, La Cellera de Ter, Sils, Osor i 
Vilobí d’Onyar. 

Per més informació us podeu dirigir al web www.sel-
vacultura.cat i fer la consulta d’assessorament cultu-
ral online.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de 
projectes innovadors i experimentals i s’ha impulsat 
dins la línia de treball en l’àmbit cultural-creatiu ini-
ciada fa 3 anys pel Consell Comarcal de la Selva per 
la millora en la professionalització i competitivitat del 
sector cultural-creatiu.

Properes convocatòries
• Dimecres, 2 d’octubre a les 20.00 hores

Xerrada sobre teleassistència
Can Roscada

• Dijous, 17 d’octubre

Jornades tècniques de la Fira de la Llet
• Dissabte, 19 i diumenge, 20 d’octubre

Fira de la Llet


