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Fase final dels Pressupostos Participats 2021-22
Votacions obertes fins els proper diumenge 27 de març

El passat dilluns 7 
de març es va do-
nar el tret de sor-
tida a la fase final 
dels Pressupostos 
Participats 2021-
22. 

A partir d’aquell 
moment, i fins el 
proper diumenge 
27 de març podem 
votar i decidir en 
què volem que 
s’inverteixin els 
45.000€ del capí-
tol d’inversions del 
pressupost muni-
cipal, destinats als 
participatius. 

I ho podem fer de dues maneres, 
tant de forma online -a través del 
lloc web municipal o directament 
des de l’adreça https://partici-
pavilobidonyar.cat- o  de forma 
presencial a les urnes que hi ha 
distribuïdes pel municipi (con-
sulteu el quadre adjunt per veure 

les ubicacions).
Per tant, és fàcil i 
ràpid. 

Només cal un dis-
positiu electrònic 
(mòbil, tauleta, 
ordinador, etc.) 
amb connexió 
a internet o bé 
acostar-se a un 
dels punts repar-
tits pel municipi. 

En aquesta fase 
final hi ha les 10 
propostes finalis-
tes, sorgides del 
procés de priorit-
zació que es va 
fer el passat 15 de 

desembre, i en el qual hi va poder 
participar tothom. Podeu consul-
tar les propostes al quadre adjunt. 

D’aquestes propostes se n’han de 
votar tres, ni més ni menys. Ani-
meu-vos a votar i a decidir on es 
destinen 45.000€ del pressupost 
municipal! 



Els plans estratègics municipals 
d’infraestructura verda (PEMIV) 
són documents destinats a avaluar 
el conjunt del territori municipal i 
definir elements situats en l’àmbit 
rural que poden qualificar-se com 
a infraestructura verda del munici-
pi i que cal posar en valor per a la 
conservació de la diversitat biolò-
gica (veure BIM de febrer de 2022 
per més detalls).

El proper dimecres 6 d’abril, a les 
20h a Can Roscada, els redactors 
del PEMIV explicaran l’abast del 
projecte i convidaran als assistents 

a fer les aportacions i a participar 
en la redacció del projecte.

Així doncs, us hi esperem a tots!

Podeu trobar més informació 
a: http://www.ddgi.cat/web/ser-
vei/7427/infraestructura-verda

Xerrada del Pla Estratègic d’Infraestructura Verda 
Dimecres 6 d’abril a les 20h a la Sala d’Actes de Can Roscada

La darrera setmana d’aquest mes 
de març es retiraran els conteni-
dors de fracció vegetal (coneguts 
popularment com a “banyeres”), 
una vegada passat el període de 
poda i retirada de brossa dels horts.

Recordar que es podrà seguir usant 
normalment el sistema porta a por-

ta amb els cubells que es van re-
partir de 120 i 240 litres. Recordeu 
també que teniu a la vostra dispo-
sició durant tot l’any la deixalleria 
municipal en els horaris següents: 
dimarts, divendres i dissabte tar-
da de 16:00h a 19:00h i dimecres 
i dissabte matí de 10:00h a 14:00h.

Es retiren els contenidors de fracció 
vegetal per la poda i l’hort

Campanya de 
protecció d’animals 
de companyia 2022

La primera setmana de xipatge 
gratuït del 2022 serà la que va 
del 28 de març al 2 d’abril, al 
Centre Veterinari Onyar, amb 
cita prèvia al 972 473 006.

La segona setmana de xipatge 
gratuït serà a la tardor, a finals 
d’octubre. Cal recordar que 
s’ofereix identificació́ gratuïta 
tot l’any al Centre d’Acollida 
d’Animals de la Selva situat a 
Tossa de Mar (972 34 08 13).



Ordenació i Pla d’Usos i Estratègic de la Crosa 
Buscant la bona convivència entre agricultura i lleure 
El passat dia 4 de març es va rea-
litzar una segona reunió on estaven 
convocades totes les persones que 
tenen finques al cràter del volcà 
dins els termes municipals de  Bes-
canó i de Vilobí d’Onyar. Aques-
ta sessió es va realitzar a l’Hotel 
d’Entitats de Bescanó.

Aquest procés participatiu es va 
iniciar el juny de l’any passat amb 
una primera reunió a la sala d’ac-
tes de Can Roscada on es va poder 
conèixer de primera mà les pro-
blemàtiques que pateixen els agri-
cultors i propietaris en relació a la 
freqüentació de visitants i escoltar 
les seves inquietuds i propostes de 
regulació.

L’Espai Natural Protegit del volcà 
de la Crosa és un espai molt fre-
qüentat, sobretot entre temps (pri-
mavera i tardor). Per efectes de la 
pandèmia i dels diversos confina-
ments molts espais naturals de Ca-
talunya s’han trobat amb pressions 
de sobre-freqüentació, i el Volcà de 
la Crosa, sobretot l’any passat, ho 
ha patit més que mai.

Així doncs, en aquesta segona ses-
sió es va fer un retorn i es van de-
batre les accions que es proposen 
per tal de conservar en bon estat 
l’espai i garantir la convivència 
entre propietaris i visitants.

Els objectius principals del Pla 
d’Usos i Estratègic de la Crosa   
seran els següents:

•Garantir el correcte funcionament 
de les activitats econòmiques agrí-
coles establertes.

•Millorar l’experiència del visitant.

•Protecció de la natura de l’espai.

•Facilitar l’accessibilitat a diverses 

subvencions públiques.

Per tal d’obtenir aquests objectius 
les propostes principals a executar 
en els propers anys i segons dispo-
nibilitat de recursos són:

•Definir un sol itinerari oficial i 
reforçar la senyalització en els in-
drets que porten a confusió al vi-
sitant. Això permetrà una millor 
experiència pel visitant alhora que 
evitarà múltiples recorreguts en al-
guns punts que malmeten la natura

•Redacció d’una ordenança con-
junta amb Bescanó per regular els 
usos i possibles sancions.

•Renovar, actualitzar i unificar la 
cartelleria de l’espai i crear una 
imatge gràfica pròpia del Volcà de 
la Crosa seguint la normativa PEIN 
de la Generalitat de Catalunya

•Activació de l’espai del Molí de 
les Fonts de Salitja com a centre 
d’interpretació del volcà

•Establir reunions periòdiques amb 
els veïns i veïnes per la revisió de 
mesures i realització d’accions 
conjuntes per a la gestió de l’espai

•Senyalització de les propietats 
privades i prohibició d’accés en 
alguns camins excepte pels pos-
seïdors de propietats

•Creació d’una pàgina web oficial 
de l’ENPVC on s’informi sobre 
la normativa, els valors naturals, 
els accessos, l’itinerari oficial i els 
serveis o equipaments disponibles

•Creació d’un pla d’educació per 
planificar les activitats i visites pe-
dagògiques del volcà de la Crosa.

•Crear la figura d’informador am-
biental del volcà de la Crosa, per 
acollir els visitants, oferir informa-
ció sobre la normativa i els valors 
naturals o guiar visites (lligat a la 
convocatòria de subvencions).

El procés participatiu, la planifica-
ció de les actuacions i la implemen-
tació de les mateixes s’ha encarre-
gat a Fundació Emys, organització 
sense ànim de lucre que treballa en 
la conservació de la natura i que té 
l’experiència en processos similars 
en altres espais naturals amb pro-
blemes de sobre-freqüentació del 
territori català.



Un dels objectius de l’àrea de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament és 
promoure accions i mecanismes 
per prevenir, detectar i atendre a 
persones, famílies i grups socials, 
que es puguin trobar en situacions 
de vulnerabilitat.

Per poder assolir aquest objectiu 
l’àrea disposa de dos mecanismes 
bàsics: l’oferta de serveis o progra-
mes i la convocatòria de subven-
cions. 

En relació a l’oferta de serveis o 
programes que cobreixen algu-
na de les necessitats detectades al 
territori cal destacar el programa 
de reforç socioeducatiu amb un 
total de 14 persones, el taller de 
memòria amb dos grups de 10 per-
sones i el taller de manualitats amb 
un màxim de 10.

Pel que fa a convocatòria de sub-
vencions cal destacar les tres lí-
nies d’ajuts que  durant l’any 2021 
l’Ajuntament ha posat a disposició 
de la ciutadania amb l’objectiu de 
facilitar la inclusió i l’equitat edu-
cativa  

Per participar en els casals d’es-
tiu municipals.

Aquesta línia ha comptat amb una 
aportació de 3.000€ dels quals 

1.917,50€  es varen distribuir, 
d’entre les set sol·licituds pre-
sentades dins el termini previst, a 
aquelles que complien els requisits 
que definia la convocatòria, amb 
un total de vuit persones benefi-
ciàries.

Dins el marc dels casals d’estiu, 
i complementàriament a aquests 
ajuts, l’Ajuntament ha subvencio-
nat pel casal d’estiu municipal la 
contractació de dues persones vet-
lladores amb la finalitat de tenir un 
casal molt més inclusiu.

Per l’adquisició de llibres i mate-
rial escolar

En relació a la línia destinada a 
l’adquisició de llibres i material 
escolar pel curs 2020-2021 s’ha 
comptat amb una aportació pres-
supostària de 3.200€ dels quals 
1.786,41€ es varen distribuir, d’ 
entre les 12 sol·licituds presenta-

des dins el termini previst, a aque-
lles que complien els requisits i 
barems que definia la convocatòria 
amb un total de 14 persones bene-
ficiàries.

Per la participació d’activitats 
extraescolars.

Pel que fa a la línia destinada a la 
participació d’activitats extraesco-
lars pel curs 2020-21, s’ha comp-
tat amb una aportació pressupos-
tària de 4.800€ dels quals 4.432,56 
es varen distribuir, d’entre les 11 
sol·licituds presentades dins el ter-
mini previst, a aquelles que com-
plien els requisits i barems que de-
finia la convocatòria amb un total 
de 12 persones beneficiàries.

Paral·lelament aquests ajuts el 
pressupost de serveis socials con-
templa una partida destinada a fer 
front als ajuts d’urgència social 
que són de competència municipal.

Seguim al servei de les persones més vulnerables
Ajuts per casals d’estiu, llibres i material escolar, i activitats extraescolars
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