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El Ple del mes de novembre va aprovar el pressupost 
municipal pel 2020, que ascendeix a 5.087.923,96 eu-
ros, un 5,10% més respecte l’any 2019. 

Cal destacar, respecte al pressupost 2019:

• Augmenta la partida destinada a activitats cultu-
rals, per a joves i gent gran en 40.000 euros.

• Augmenta la partida destinada a ajudes socials, 
amb un nou protocol de concessió de beques i 
ajudes basada en la capacitat econòmica de les 
famílies. Això permetrà ampliar el nombre de fa-
mílies beneficiàries.

• La re-municipalització del SAMSAT fa que 
l’Ajuntament torni a ser qui en gestioni els in-
gressos i les despeses.

Per segon any consecutiu, augmenta l’ingrés del re-
torn per la selecció de residus, degut al nou model de 
recollida selectiva. El capítol d’inversions ascendeix 
a 1.178.240,65€ essent les més destacades les del 
quadre inferior.

Moltes d’aquestes inversions tindran el suport de sub-
vencions públiques, pel que el cost real per l’Ajunta-
ment serà menor.

Pressupost municipal pel 2020
Consolidant el futur del municipi dels propers 20 anys

Concepte Import
Centre de dia 218.916,12
Altell del pavelló de Sant Dalmai 176.498,18
Pavimentació i millores de la xarxa viària 115.000,00
Projectes tècnics i planificació 100.000,00
Caldera biomassa del pavelló de Sant Dalmai 99.865,70
Sistema de detecció de matrícules 80.000,00
Millores a edificis municipals (segon pis de l’Ajunta-
ment i tercer pis de Can Roscada)

80.000,00

Adequació d’instal·lacions i espais públics 40.000,00
Pressupostos participatius 40.000,00
Acondicionament acústic del pavelló de Vilobí i 
vestuari de l’àrbitre

34.434,66

Millores a l’escola i la llar d’infants 30.000,00
Senyalitzacions turístiques (Tòtems) 26.934,60
Adequació de les instal·lacions i espais públics de la 
plaça del Pla

25.000,00

Banquetes i megafonia del camp de futbol 18.434,72
Instal·lacions tècniques i millora energètica del teatre 
Can Sagrera

15.000,00

Material de seguretat. Alarmes dels pavellons 11.306,67
Millores al local jove 10.000,00

 



Sembla que era ahir i ja fa 18 mesos que a Vilobí, 
Salitja i Sant Dalmai vam començar la recollida porta 
a porta (PaP). Avui els municipis PaP de Catalunya ja 
som quasi 200! I augmentem dia a dia.

Ara que hem completat tot un any sencer, de gener a 
desembre, fent porta a porta, podem ben dir que els 
resultats són extraordinaris!

Però, segons un estudi real de la càrrega d’un camió 
de recollida de rebuig provinent de Vilobí d’Onyar, 
aquesta fracció conté encara un 50% de residus que 
es poden reciclar i un dels més nombrosos són els 
envasos. I és per això que us animen a participar a la 
Ruleta dels envasos on encertant una pregunta sobre 
reciclatge podreu divertir-vos i guanyar una gran va-
rietat de regals, tots ells molt útils i respectuosos amb 
el medi ambient.

Així doncs, amb el lema “A tota vela amb la recollida 

porta a porta” els divendres 13 i 20 de desembre po-
deu participar-hi a la paradeta que trobareu de 16:30 
a 18:00 hores a la sortida de l’escola, i de 18:00 a 
19:30 hores a la Plaça Nova. 

La ruleta dels envasos
Campanya nadalenca de foment dels envasos

Ampliació de l’horari de la deixalleria

A les implementacions realitzades aquest any en la 
deixalleria, com per exemple el contenidor de xerin-
gues i elements sanitaris punxants, i també els con-
tenidors de càpsules de cafè (tant d’alumini com de 
plàstic), s’hi afegeix pel 2020 una ampliació en l’ho-
rari d’obertura els dissabtes a la tarda. Aquesta era 
una reivindicació de molts veïns que aprofiten el cap 
de setmana per podar o fer dissabte.

Alhora, per tal de no crear confusió als usuaris, s’ho-
mogeneïtzaran els horaris de manera que tot l’any serà 
el mateix, eliminant el canvi d’horari estiu/hivern que 
es feia fins ara.

El canvi d’horari serà efectiu a partir del proper dia 1 

de gener de 2020 i serà el següent:

• Dimarts tarda: 16:00 - 19:00

• Dimecres matí: 10:00 - 14:00

• Divendres tarda: 16:00 - 19:00

• Dissabte matí: 10:00 - 14:00

• Dissabte tarda: 16:00 - 19:00

El cost anual de la deixalleria, personal inclòs, que és 
de 40.380€ anuals, el 2020, amb l’ampliació horària, 
serà de 44.067€.

També obrirà dissabtes a la tarda per a donar més servei als usuaris



Una nova acció contra el canvi climàtic

El passat dia 20 de novembre es va posar en marxa el 
punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics davant 
l’Espai Jove- El Sindicat (C/ Girona, 7). Les obres es 
van acabar al juliol però el fet d’haver de legalitzar 
la instal·lació elèctrica de l’Espai Jove i la ja normal 
lentitud dels tràmits amb l’empresa subministradora 
n’han endarrerit la posada en marxa.

Aquest equip de recàrrega permet connectar un ve-
hicle a 50 kW en corrent contínua i un vehicle a 43 
kW en corrent alterna i carregar 2 vehicles simultà-
niament. Amb 30 minuts es pot recarregar el 80% de 
la bateria, energia suficient per fer uns 150 Km. 

El projecte, que es va fer el març de 2017, no va ob-
tenir els punts necessaris per accedir a la subvenció 
de 2017, cosa que feia inviable la seva execució. El 
2018 però, es van realitzar modificacions en les or-
denances 2018 de l’impost de béns immobles (IBI) 
i de l’import de circulació per tal d’introduir boni-
ficacions que beneficiessin la compra de vehicles 

elèctrics i híbrids i també les millores en eficiència 
energètica en els habitatges (vegeu BIM de novembre 
de 2017 i ordenances fiscals: https://www.seu-e.cat/
ca/web/vilobidonyar/govern-obert-i-transparencia/
accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-pro-
grames/ordenances-fiscals). Aquestes modificacions 
ens van donar més punts per accedir a la subvenció 
del 2018.

Des del passat dia 20 de novembre i fins l’1 de desem-
bre (10 dies) s’hi han carregat 4 vehicles per dia, amb 
una mitjana de temps de 29 minuts i de 9.011 Wh.

El cost del projecte ha sigut de 46.619,89 € (IVA in-
clòs), dels quals 10.000€ subvencionats per la Dipu-
tació de Girona dins del “Pla a l’Acció” i 36.619,89€ 
subvencionats per l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN) dins del Pla d’Acció per al desenvolupa-
ment d’infraestructures de recàrrega per a vehicles 
elèctrics (PIRVEC 2016-2019). El cost per l’Ajunta-
ment ha sigut de 0€.

Es posa en marxa el punt de recàrrega de vehicles elèctrics a Vilobí

Per a poder fer una càrrega d’un vehicle elèctric, cal 
activar el punt de càrrega amb la targeta de l’aliança 
de municipis o amb l’aplicació mòbil EVCharge. Al 
propi carregador hi trobareu les instruccions. Al punt 

de càrrega hi trobareu aquests dos codis QR, i cal que 
escolliu el que és per Android o per Apple.  Només amb 
la descàrrega d’aquesta app ja podeu començar a 
carregar. Per ara, les recàrregues són de franc.

Com funciona el punt de recàrrega



A la Llar d’Infants Municipal “El Patufet”, fins el 
2018, hi havia autoritzades cinc aules i 74 places, una  
aula de nadons (de 0 a 1 any), dues aules de 1 a 2 
anys, i dues aules de 2 a 3 anys. Donada la necessitat 
per l’augment de la demanda de més places de na-
dons, es van fer adaptacions d’espai i es va sol·licitar 
la concessió d’una aula més. Al març de 2019, arriba-
va l’autorització, del Departament d’Educació de la 
Generalitat, per l’obertura d’aquesta nova aula i, per 
tant, l’ampliació de 8 places més. Actualment n’hi ha 
autoritzades 82.

Al maig de 2019, durant el període de preinscripció 
pel curs 2019/200, es va obrir una de les aules de na-
dons, per cobrir els naixements que hi havia hagut 
fins aquell moment en el municipi. No va caldre obrir 
la segona aula perquè, en aquell moment, no hi havia 
suficient demanda de places d’aquest grup d’edat.

Ara, per cobrir la necessitat de les famílies dels in-
fants nascuts fins el 31 de desembre de 2019, s’obrirà 
un segon període de preinscripcions.

El calendari d’aquest procés serà el següent:

Preinscripcions per una aula EI0 (curs 2019-20)

• Oferta de 8 places (infants nascuts l’any 2019).

• Presentació de sol·licituds: del 23 de desembre de 
2019 al 5 de gener de 2020, ambdós inclosos. El 

procés es farà telemàticament pel següent enllaç: 
https://blocs.xtec.cat/elpatufet/informacions/pre-
inscripcio-2/informacio-general/

• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisio-
nal: 7 de gener de 2020.

• Presentació de reclamacions: 8 de gener de 2020.

• Sorteig del número de desempat (si és el cas): 9 
de gener de 2020.

• 10 de gener de 2020 publicació del llistat dels in-
fants admesos i la llista d’espera.                                                                

• Període de matrícula: 13 de gener 2020 (alumnes 
preinscrits amb plaça assignada).

• Primera entrevista amb la tutora: 14 de gener de 
2020.

• Primer dia de curs: 15 de gener de 2020 (priorit-
zant sempre que tinguin 16 setmanes el primer dia 
de curs, tal com estableix el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya).

• El procés de preinscripció s’ha de fer via telemà-
tica i segons el calendari establert.

Tota la informació es pot trobar en el bloc d’ “El Pa-
tufet”: https://blocs.xtec.cat/elpatufet/informacions/
preinscripcio-2/

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

Properes convocatòries
• Divendres, 13 i divendres, 20 de desembre

Ruleta dels envasos
Sortida de l’escola de 16.30 a 18 hores

Plaça Nova de 18.00 a 19.30 hores

• Dimarts, 24 de desembre 

Tió de Nadal 
Plaça Nova de Vilobí, Plaça de Salitja

i Plaça Països Catalans de Sant Dalmai

Més places per a nadons a la llar d’infants
S’obre un nou calendari d’inscripcions pels nascuts fins el 31 de desembre


