
Butlletí 
d’Informació 
Municipal
nº63 | Octubre 2021

Al llarg del mes de novembre 
l’equip de govern convoca als 
veïns i veïnes de tots els nuclis del 
municipi a la presentació del PAM 
(el Pla d’Actuació Municipal), el 
posterior espai de debat i torn de 
preguntes i sugge-
riments.

Què és el PAM? 
El Pla d’Actua-
ció Municipal és 
una eina de guia 
que té la intenció 
de regir les actua-
cions prioritàries i 
la planificació de 
l’activitat del govern municipal. 
Aquest document és una declara-
ció d’intencions de l’actual equip 
de govern amb l’objectiu d’acon-
seguir un municipi cohesionat, de 
tothom i per tothom, on les perso-
nes siguin el centre de les políti-
ques que es duguin a terme des del 

consistori. El PAM no conté totes 
les accions que s’han realitzat, es-
tan realitzant o es realitzaran, sinó 
que recull únicament aquelles que 
es consideren estratègiques.

L’activitat de l’ajuntament genera 
un alt nivell d’imprevistos en el 
seu dia a dia, situacions la majoria 
de les quals són d’alta complexi-
tat o sensiblement greus, però que 
exigeixen una resposta immedia-
ta. L’acumulació i la diversitat 
d’aquestes situacions arrossega 

l’organització a una dinàmica 
d’acció-reacció que s’allunya dels 
objectius estratègics propis de 
l’acció de govern amb criteri. El 
PAM no només ha de permetre 
lluitar contra aquesta circumstàn-

cia sinó que, a 
més, ha de servir 
com a eina de 
transparència i 
fiscalitat de l’ac-
ció política del 
nostre municipi.

Es duran a terme 
un total de 5 ses-
sions destinades 

als diferents nuclis del municipi 
(dies i horaris al quadre adjunt). 
Per les persones que vulgueu as-
sistir a aquestes sessions caldrà 
que sigueu veïns o veïnes del nucli 
a la que va destinada cada sessió. 
És necessari fer inscripció prèvia a 
l’Ajuntament. Us hi esperem! 

Jornades d’assemblea popular 
Presentació del PAM a les veïnes i veïns del municipi

Durant tres mesos, des de l’1 de 
novembre fins a l’1 de febrer, es 
col·locaran contenidors de fracció 
vegetal per tal d’absorbir la deman-
da de la temporada de poda i reti-
rada de vegetació dels horts. Se’n 
posaran sis en la seva ubicació ha-
bitual: Plaça del Pla a Vilobí, Sali-
tja, Sant Dalmai, Can Terrer, Can 

Bells, Cal Ferrer-Pagès i a la zona 
aeroport. Durant aquest període es 
podrà seguir usant normalment el 
sistema porta a porta amb els cu-
bells que es van repartir i la deixa-
lleria municipal. 

Aquests contenidors seran exclu-
sius per les restes vegetals, i es 

mantindrà especial vigilància pels 
abocaments incívics.

El cost d’aquesta actuació és d’uns 
60€ per contenidor i recollida 
(transport a la planta de compostat-
ge), en total uns 4.500€, depenent 
del nombre de recollides que calgui 
efectuar. 

Tornen els contenidors de fracció vegetal, per la poda i l’hort
Una manera de facilitar el reciclatge 



Gràcies al Servei d´Orientació So-
ciolaboral, que es fa a través d´un 
conveni amb el Consell Comarcal 
de la Selva, s’han aconseguit 21 
insercions laborals noves en dife-
rents sectors. 

Aquest servei, que es fa amb la 
presència d´un tècnic cada dimarts 
de 9h. a 13h. a l´espai del Sindicat, 
està dirigit a les persones residents 
a Vilobí d´Onyar i té l´objectiu 
d’acompanyar en la recerca activa 
de feina. 

Durant el període que comprèn el 
mesos de gener i juliol de 2021, 40 

usuaris han fet ús del Servei Inte-
gral d´Ocupació i s´han efectuat 
101 serveis presencials al llarg d´a-
quest temps.

Cal destacar que els usuaris son 
de 10 nacionalitats diferents i amb 
unes aptituds i  necessitats molt 
diverses. En aquest sentit des del 
Servei es dona recursos per afavo-
rir  a la igualtat d´oportunitats per 
accedir als llocs de treball, acom-
panyant-los en la recerca de recur-
sos formatius adaptats a les seves 
necessitats. 

Es fa una prospecció en diferents 

empreses que treballen en el terri-
tori i generen demandes de treba-
lladors per cobrir vacants en dife-
rents àmbits en el nostre municipi 
i en localitat properes a l´abast 
d´usuaris de la nostra borsa.

Finalment destacar que s´han as-
solit contactar amb 13 empreses 
directament  amb un total de 21 in-
sercions en diferents sectors, 3 en 
el sector serveis, 5 en el sector de 
l´hosteleria, 7 en el sector indus-
trial/logístic, 3 en serveis de ne-
teja/atenció domiciliaria i 3 en el 
sector de l´atenció al públic.

Més de vint insercions laborals noves
Gràcies al Servei d’Orientació Sociolaboral

Dins el Pla de Serveis d´Acompan-
yament a PIMES i Autònoms per 
part de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, els darrers sis mesos 
s´ha dut a terme un servei d’asses-
sorament i de suport tècnic espe-
cialitzat en les diferents etapes de 
digitalització de les empreses i en 
la implementació de millores per 
ser capaces d´operar en l´entorn 
digital en acabar la formació.

Gràcies a la col·laboració de l´em-
presa DIGICULTURA Solutions, 
s’han treballat diferents àrees. 

Entre les quals, presència de l´em-
presa a Internet (pàgines web, 
xarxes socials i altres mitjans on-
line), estratègia de comunicació 
i màrqueting online de l´empresa 
(planificació i campanyes de màr-
queting digital, analítica de xarxes 
socials...). 

També utilització de canals de ven-
da online, digitalització de proces-
sos de gestió de l´empresa i utilit-
zació d´eines digitals per facilitar 

el treball col·laboratiu i cultura 
digital amb una gestió àgil de pro-
jectes i treball.

Dins el procés d´acompanyament, 
primer s´ha fet una diagnosi per 
determinar el nivell de digitalit-
zació de l´empresa, seguidament 
s´ha determinat un pla a partir de 
l’anàlisi inicial de les necessitats 
particulars de cada empresa jun-
tament amb la implantació del pla 
necessari per cadascuna i finalment 
l´avaluació del procés de transfor-
mació digital i els objectius acon-
seguits, fins aconseguir un establi-
ment del Departament Digital de 
l´empresa.

En total, a les sessions hi han par-
ticipat set empreses de diferents 
sectors del nostre municipi amb 
diferents nivells de digitalització i 
amb uns objectius a assolir diver-
sos, amb uns resultats finals molt 
satisfactoris. Les formacions s´han 
dut a terme via online i també pre-
sencialment a l´empresa.

Pla de digitalització per a empreses
PIMES i autònoms han participat en les sessions

Iniciat el període de 
cremes en règim de 
comunicació
El passat divendres 15 d’oc-
tubre va començar el període 
de comunicació de cremes i 
això vol dir que qui necessi-
ti encendre foc per una crema 
controlada, només cal que faci 
la comunicació prèvia a través 
de l’Ajuntament, qui introduirà 
les dades de la persona sol.li-
citant a la plataforma EACAT. 

Aquesta comunicació, però, 
que no té cap cost pel ciutadà,  
no serà efectiva fins a l’en-
demà, quan es rebrà la confir-
mació. 

Aquest període en règim de 
comunicació finalitza el proper 
15 de març de 2022, però que-
darà suspesa si el nivell de risc 
d’incendi forestal o de conta-
minació s’activa. 

En aquest cas, s’avisarà mit-
jançant SMS a la persona que 
ha demanat l’autorització. 



Noves xerrades d’acompanyamet socioeducatiu
Treball conjunt de les Àrees de Joventut, Igualtat i Educació 
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
ha apostat per treballar en xarxa 
entre les diferents àrees que el con-
formen. Des d’aquest punt multi-
disciplinari, destacar la tasca que 
s’està realitzant des de les Àrees de 
Joventut, Igualtat i Educació, que 
de manera coordinada al llarg de 
tot l’any han estat desplegant una 
proposta formativa i d’acompan-
yament socioeducatiu amb mirada 
comunitària en l’àmbit municipal. 

En aquesta ocasió volem presentar 
les noves propostes, a banda de les 
enunciades en el BIM de desem-
bre de 2020, que es duran a terme 
aquest últim trimestre de 2021. Des 
de l’Àrea de Joventut es proposa 
seguir treballant per oferir espais 
de trobada dirigits a les famílies 
del municipi. Concretament ja s’ha 
fet la xerrada sobre educació i salut 
sexual Com ho fem amb el porno?, 
a càrrec de l’Anna Salvia. 

La pornografia construeix l’ima-
ginari sexual de la persona que el 
mira, definint què vol dir tenir re-
lacions sexuals, quines pràctiques 
sexuals existeixen, quin tipus de 
relació s’estableix entre els i les 
amants, quins cossos són vàlids i 
quins no, etcètera.

En el cas de les criatures i adoles-
cents, el poder que té la pornogra-
fia sobre la construcció de la seva 
sexualitat és gegant, ja que per a la 
gran majoria és l’única font d’in-
formació sobre aquest tema perquè 
ni han rebut una bona educació 
sexual ni han experimentat per si 
mateixos i mateixes què vol dir te-
nir relacions sexuals.

Cada generació de famílies té els 
seus reptes, i la pornografia és un 
dels que tenim en aquests temps 
que ens ha tocat viure. Lluny de 

ser fatalistes, aquesta amenaça ens 
pot ajudar a reflexionar sobre la 
nostra pròpia relació amb la porno-
grafia i a revisar l’educació sexual 
que rebem nosaltres, així com a 
dur a terme l’educació sexual que 
necessiten urgentment criatures i 
adolescents. El cost d’aquesta xe-
rrada és de 267,75 €.

D’altra banda, des de l’Àrea 
d’Igualtat es proposa la realització 
d’un cicle de quatre sessions de 
defensa personal -els dijous des de 
l’11 de novembre fins el 2 de des-
embre- dirigida a noies i dones del 
municipi, a càrrec de la Carmen 
Aragon. Una de les manifestacions 
més patents de la desigualtat real 
entre homes i dones és la presència 
de l’assetjament sexual i de l’asset-
jament per raó de sexe, que atempta 
contra els drets fonamentals bàsics 
de la persona: la llibertat, la intimi-
tat i la dignitat, la no discriminació 
per raó de sexe, la seguretat, la sa-
lut i la integritat física i moral.

Es pretén oferir diferents tipus de 
recursos i instruments per a pal·liar 
aquesta desigualtat i afavorir l’apo-
derament de les dones del munici-
pi. Així, proposem dur  a terme el 
taller de defensa personal, entenent 
que aquest és un sistema eficaç per 
posar en forma cos i ment. 

L’objectiu del taller és tenir un pri-
mer contacte amb les arts marcials 
com a mitjà per defensar-se de 
possibles agressions masclistes, en 
aquest cas. Entenent que d’aquesta 
manera s’augmenta la seguretat i 
la confiança en una mateixa, incre-
mentant la sensació de tranquil·li-
tat i poder. El cost del taller és de 
498,52 € en total.

D’altra banda, des de l’Àrea 
d’Educació es proposa realitzar un 
cicle de xerrades de l’Asociación 
de Apoyo al Aprendizaje Infan-
to-Juvenil-ADAI. Concretament, 
es duran a terme tres sessions, 
dues en horari lectiu amb l’alum-
nat d’Educació Primària (6è) i una 
xerrada dirigida a les famílies dels 
i les joves, a càrrec d’en Marc Póo, 
que tindrà lloc el 26 de novembre.

Aquestes xerrades es proposen com 
a resultat de la coordinació i treba-
ll en xarxa amb l’equip directiu de 
l’escola, amb l’objectiu d’obrir i 
facilitar un espai de confiança on 
l’alumnat de 6è de Primària pugui 
obtenir informació i donar visibi-
litat als trastorns d’aprenentatge, 
donant als trastorns de l’aprenen-
tatge el lloc que es mereixen i pro-
curant desestigmatitzar-los. El cost 
total de l’aquestes xerrades és de 
753€ en total.



La propera setmana s’inicia la 
campanya de vacunació antigri-
pal 2021. Aquesta vacuna 
està recomanada a majors 
de 60 anys, persones amb 
malalties cròniques, do-
nes embarassades, infants 
d’entre 6 mesos i 2 anys 
amb antecedents de pre-
maturitat (nascuts abans 
de les 32 setmanes de ges-
tació). 

També a persones de cen-
tres per a la gent gran o 
altres institucions tanca-
des, persones amb obesitat mòrbi-
da, persones que en cuiden d’altres 

que pertanyen a qualsevol dels 
col·lectius esmentats o que hi es-

tan en contacte i professionals de 
la salut, sociosanitaris i docents. 

Per la campanya d’aquest any, els 
professionals del CAP de Vilobí 

d’Onyar, han demanat 
ajuda a l’Ajuntament, 
com ja va passar el 2020, 
per a poder dur a terme la 
vacunació de forma més 
segura i eficaç. 

En aquest sentit, han 
sol·licitat utilitzar diver-
ses instal·lacions munici-
pals per dur-hi a terme les 
vacunacions. Podeu con-
sultar els diferents dies i 
horaris al quadre adjunt. 

Caldrà demanar cita prèvia al CAP. 

Campanya de vacunació contra la grip
S’habiliten equipaments municipals per la comoditat de les veïnes i els veïns 

ISBN DL-GI 951/2009

L’Ajuntament ha comprat un nou 
vehicle elèctric per la Brigada 
Municipal, un camionet Groupil 
04. Aquest vehicle està totalment 
equipat: Aire condicionat, alces la-
terals en el remolc, caixa amb bol-
quet, bola per remolcs i accessoris.

També s’ha adquirit un hidro-nete-
jador d’alta pressió de 550L, per-
què no disposàvem d’aquesta eina. 
És un vehicle molt versàtil que, a 
part de l’hidro-netejador, pot por-
tar remolcs, cistelles, caixes d’es-

combraries, etc... 

Porta bateries de liti que li donen 
una autonomia de 135km, la ve-
locitat màxima de desplaçament 
és de 50 km/h i pot carregar fins a 
1.250kg de pes. No li cal carrega-
dor especial, es pot endollar a qual-
sevol punt de subministrament. 

El consum previst d’energia és de 
menys de 2€ per cada 100km i el 
cost de manteniment és de només 
d’uns 150€ anuals.

L’adquisició s’ha realitzat a través 
de la central de compres de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis amb 
un preu de 46.015,09€ (comple-
ments i IVA inclosos), dels quals 
14.160,80€ han sigut aportats per 
la Diputació de Girona en forma 
de subvenció.

Cal anar prenent mesures encami-
nades a la mobilitat elèctrica donat 
que, abans del 2035, tots el vehi-
cles municipals hauran de ser res-
pectuosos amb el medi ambient.

Un segon vehicle 100% elèctric per a la Brigada 
Es tracta d’un camionet versàtil amb molt poc cost de manteniment 


