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Aquesta setmana s’inicien les obres de reforma de la Plaça Major de Salitja. Aquestes, consisteixen en la 
reforma integral de la Plaça Major, en menor mesura de la zona de jocs infantils de la part alta i del Carrer 
Sant Galderic que dóna accés a la piscina.

S’eliminarà el mur de contenció que separa la part baixa de la part alta i es rebaixaran les terres per tal d’ob-
tenir un espai més ampli en la part de baix (la part actualment pavimentada), unificant així els dos espais 
que es comunicaran a través d’escales i d’una rampa per persones amb mobilitat reduïda.

La part baixa estarà pavimentada mentre que la part alta, més petita, es mantindrà sense pavimentació. Es 
preveu renovar tots els serveis i s’aprofitarà per soterrar-los.

El gruix de les obres tindrà lloc passada la Festa Major de Salitja, a partir del 16 d’agost. Es preveu que fins 
aquella data la part baixa de la plaça tingui afectacions puntuals d’aparcament. La carpa per la Festa Major 
se situarà a la part baixa i, per tant, caldrà prohibir la circulació rodada per la plaça del 9 al 16 d’agost, pe-
ríode en que s’aturaran els treballs.

El preu d’adjudicació de les obres és de 634.938,59 € (IVA inclòs) i es preveu que puguin durar un màxim 
de 10 mesos.  

REFORMA DE LA PLAÇA MAJOR DE SALITJA
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Els Delmes de Salitja i les antigues escoles de Sant Dalmai 
ja són del municipi. El passat 12 de juliol es va formalitzar, 
davant notari, la cessió de titularitat a l’Ajuntament del pati i 
els Delmes de Salitja i de les antigues escoles de Sant Dalmai. 

L’any 2004 el consistori va tancar un conveni amb el Bisbat 
de Girona, mitjançant el qual aquest cedia l’ús i la titularitat 
del pati dels Delmes i els Delmes a canvi que l’Ajuntament 
pagués la rehabilitació de les vivendes que hi ha al mateix 
edifici de la Rectoria de Salitja. 

Les antigues escoles de Sant Dalmai, també

Aquest acord no havia quedat mai formalitzat. Ara, però, un 
cop l’alcaldessa, Cristina Mundet  -en representació del con-
sistori-, mossèn Esteve -en representació de la parròquia- i 
mossèn Joaquim Giol -per part del Bisbat- van signar la ces-
sió davant notari, els dos espais ja són propietat de l’Ajunta-
ment. Paral·lelament, aquest 2022 es va acordar també amb 
el Bisbat de Girona la cessió de les antigues escoles de Sant 
Dalmai. El mateix dia va quedar formalitzat també el tràmit i 
ja són íntegrament del municipi.  

ELS DELMES DE SALITJA JA SÓN DEL MUNICIPI 



Gràcies a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa Treball i For-
mació i a la gestió del personal per part del Consell Comarcal disposem d’una brigada de 4 persones, un 
oficial i tres peons, per fer tasques de pintura des del passat dia 11 de juliol fins al 2 de setembre de 7:00 a 
14:00h (amb aturada per vacances del 8 al 22 d’agost).

El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades de llarga durada.

L’import no subvencionat és de 31,25€ per persona i dia, representant un total de 3.750 € (30 dies x 4 per-
sones). La roba de treball i els EPI’s (Equip de Protecció Individual) estan inclosos en el preu. Les eines són 
cedides per l’Ajuntament sota la supervisió de la Brigada Municipal.

Els treballs que es duran a terme de pintura vial són:  Repintat dels passos de vianants i ressalts a Can Terrer, 
Cal Ferrer-Pagès i Salitja. També repintat dels passos de vianants i aparcaments en mal estat de Sant Dal-
mai i Vilobí, alhora que es pintaran 2 nous passos de vianants. També es pintaran noves  zones de càrrega 
i descàrrega a Vilobí. Els dies que per la meteorologia no es pugui treballar a l’exterior, es repintarà l’escala 
auxiliar de l’Ajuntament i diversos repassos en edificis municipals. 

NOVA BRIGADA DE PINTURA

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar amb la voluntat de potenciar polítiques socials, d’inclusió i dinamització 
comunitària creu necessari l’existència d’un curs bàsic de català al municipi.

Aquest curs està dissenyat a partir dels programes de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüís-
tica (SPL) de la Generalitat de Catalunya. L’enfocament metodològic del curs s’orienta a l’adquisició de la 
competència comunicativa i el treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d’aconseguir 
amb el suport i l’acompanyament del professor.

El curs que es portarà a terme és el de Nivell bàsic 1 i té com objectiu fer intervencions bàsiques en conver-
ses quotidianes i comprendre globalment textos orals senzills i breus, mitjanament formals, sobre temes 
d’interès general. L’aprenent també es familiaritzarà amb el sistema lingüístic català, amb els sons i les 
grafies i començarà a escriure algun text breu amb lèxic molt bàsic.

El curs va adreçat a persones que no parlen ni entenen el català i que volen desenvolupar les habilitats 
orals per relacionar-se amb el seu entorn o per desenvolupar les seves tasques professionals. Serà presen-
cial, dos cops a la setmana (dimarts i dijous de 18 a 20h). 

Les inscripcions es podran fer a la sessió informativa que tindrà lloc el proper 13 de setembre (de 18 a 20h) 
a Can Roscada. També en línia: https://cpnl.cat/inscripcions. 

CURS DE CATALÀ A VILOBÍ D’ONYAR



CONSULTA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS PER 
LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES
El Ple va acordar iniciar el tràmit de consulta pública prèvia a la redacció de la modificació de les NNSS del 
municipi de Vilobí d’Onyar en sòl no urbanitzable per la determinació dels usos i les instal·lacions de pro-
ducció d’energies renovables eòlica i fotovoltaica 

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Adminis-
tratiu Comú de les administracions públiques, es preveu que amb caràcter previ a l’elaboració del projecte 
o avantprojecte de llei o reglament, s’ha de substanciar una consulta pública en la qual s’ha de demanar 
l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura 
norma.

A tal fi, s’ha obert un termini de consulta pública de 15 dies hàbils (podeu fer les vostres aportacions fins el 
4 d’agost), per tal que la ciutadania i les organitzacions potencialment afectades per l’elaboració d’aquesta 
modificació puntual de les NNSS emetin la seva opinió o formulin suggeriments al respecte. Es podrà par-
ticipar a través del correu electrònic (ajuntament@vilobidonyar.cat) i/o mitjançant instància en el registre 
d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

S’han produït diverses consultes a l’Ajuntament per a la implantació en el municipi de plantes fotovol-
taiques o d’energia solar. Un dels requisits és que aquests parcs es situïn en emplaçament compatibles 
urbanísticament. 

En el planejament general municipal no queda regulada la possible instal·lació d’infraestructures de ge-
neració d’energia provinents de fonts renovables i, per tant, amb la finalitat d’estudiar la modificació del 
planejament vigent, l’Ajuntament té la voluntat de tramitar l’aprovació i exigir el compliment d’una nor-
mativa especial per a la regulació urbanística de la implantació d’instal·lacions de producció d’energies 
renovables al municipi, que tindrà en consideració, sempre que no es contradigui la legislació sectorial 
d’aplicació, com a mínim, els següents criteris: 

1.- No s’admetran instal·lacions en cap de les zones definides com a Sòl No Urbanitzable de protecció es-
pecial: 

– Zona volcànica de la Closa (13) 

– Ermites i edificis d’interès arquitectònic (8) 

– Zona de cementiris (10) 

– Aeroport (12) 

– Masses arbòries i boscos (9) 

– Cursos d’aigua 

– Carreteres 

2. S’establirà un àmbit de protecció i unes distàncies de separació mínimes dels Sòls Urbans i sectors de 
Sols Urbanitzables Delimitats per a aquest tipus d’instal·lacions. 

3. Es garantirà la protecció i la correcta implantació d’aquestes infraestructures envers als béns catalogats 
pel Pla Especial i Catàleg per a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Ambiental i a les 
edificacions incloses dins el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals. 

4. Es definiran mesures que garanteixin la correcta coexistència entre aquestes infraestructures i les acti-
vitats agrícoles, ramaderes i, en general, de naturalesa rural pròpies i existents al sòl no urbanitzable del 
nostre municipi.
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L’alcohol i les aglomeracions de persones en les festes són pretextes perquè es produeixin abusos i agres-
sions sexuals. Per això està previst instal·lar Punts liles als espais d’oci nocturn de les Festes Majors de Sali-
tja, Vilobí i Sant Dalmai.

El Punt Lila és un espai de sensibilització en relacions d’igualtat i respecte però, sobretot també, és un punt 
de suport, assessorament, atenció i seguretat per les dones. En aquests hi treballa un equip de psicòlo-
gues 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 
masclista que es puguin generar en aquest context d’oci, establint coordinació amb altres serveis d’aten-
ció a les víctimes.

Amb aquesta campanya, engegada a molts municipis d’arreu de  Catalunya,  s’espera aconseguir la màxi-
ma seguretat durant les nits d’oci, donar visibilitat al problema i fer consciència, sobretot, a la població més 
jove.

Aquest servei suposarà una inversió de 2800 euros en concepte de servei d’atenció especialitzat per psi-
còlogues del Grup Nut, el material que es lliura a l’estant i la carpa característica de color lila per fer-la 
visible dins l’espai de festa.

Els podreu trobar:

- Dissabte 13 d’agost a la FM de Salitja de 23 a 05 hores, dins la carpa de la festa.

- Divendres 9 de setembre a la FM de Vilobí de 19 a 00 hores a l’Espai Jove

- Dissabte 10 de setembre a la FM de Vilobí de 23 a 05 hores a la carpa de la festa al pati de l’escola.

Resta pendent programar el Punt Lila de la FM de Sant Dalmai un cop decidida la programació d’aquesta.

‘PUNTS LILES’ A LES FESTES MAJORS


