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La App PRODEIX és una manera pràctica d’obrir el tancat de contenidors sense necessitat del clauer, per-
met que qualsevol membre de l’habitatge amb un telèfon mòbil amb internet obrir el tancat. D’aquesta 
manera, no cal sol·licitar nous clauers.

Per poder accedir al tancat, cal estar proper a la porta d’accés per tal de validar la ubicació i posterior com-
provació d’autorització.

Properament rebreu un correu electrònic d’aquesta aplicació i caldrà que feu el següent:

• Descarregar l’aplicació Prodeix en el dispositiu mòbil que vulgueu fer servir. 

• Introduir l’usuari (introduir el correu electrònic que vàreu donar el dia de recollida del material ) i contra-
senya (el número de telèfon que vàreu facilitar el mateix dia)

• Es pot activar la casella recordem per tal de memoritzar l’usuari i contrasenya al telèfon.

• Cal indicar el tipus de residu que portem i prémer a sol·licitar Obertura.

Per a problemes o dubtes amb la App, podeu escriure un correu electrònic a: laselvarecicla@noraselva.cat 

Codis QR per la descàrrega de l’aplicació:

ACTIVACIÓ DE L’APP PELS  TANCATS DE CONTENIDORS 
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El Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis Forestals del Consell Comarcal de la Selva ofereix als propietaris 
de parcel·les interiors de nuclis i urbanitzacions, la possibilitat de realitzar els treballs forestals de prevenció 
d’incendis.

El termini per adherir-se al servei acaba el 31 gener de 2023. Aquest servei s’ofereix a les parcel·les no edifi-
cades des de l’any 2018 i anualment s’ofereix als propietaris de parcel·les  la possibilitat d’adherir-s’hi. Jun-
tament a la carta d’adhesió es recorda als propietaris de les parcel·les no edificades l’obligació de mantenir 
les parcel·les lliures de matèria seca i amb la massa arbòria aclarida.

Els treballs de prevenció d’incendis en les parcel·les que s’hagin adherit al servei, es preveu que es realitzin 
entre el març i el juny de l’any 2023. 

Els imports del treballs son 0,35 €/m2 si hi ha aclarida d’arbrat, 0,22 €/m2 si hi ha desbrossada de matoll 
i 0,13 €/m2 si es tracta només de treballs de manteniment. A aquests preus sense IVA s’hi han de sumar 
13,95 € per parcel·la de despeses de gestió. Per exemple, el manteniment d’una parcel·la de 800 m2 te un 
cost de 117,95 €, IVA no inclòs.

Enguany s’ha enviat el full d’adhesió al servei, als propietaris de parcel·les no edificades. Els que hi esti-
guin interessats, poden fer arribar el full per mitjà de registre electrònic del Consell Comarcal de la Sel-
va    (http://selva.cat) o presencialment a les oficines de la carretera de Sils,30, a Santa Coloma de Farners.                        
Qui no hagi rebut el full d’adhesió pot sol·licitar-lo al Consell Comarcal.

En aquests moments, el servei de prevenció d’incendis del Consell Comarcal de la Selva gestiona el compli-
ment per part dels propietaris de les més de 8.000 (8.048, concretament) parcel·les interiors no edificades.

OBERT EL TERMINI PER ADHERIR-SE AL SERVEI DE 
NETEJA DE PARCEL·LES DEL CONSELL COMARCAL



TROBALLA ARQUEOLÒGICA A SALITJA
Les obres de reforma de la Plaça Major de Salitja han posat 
al descobert 20 sitges d’origen ibèric que es poden situar 
entre els segles IV i I Abans de Crist, fet que indica que ja 
des d’aquella època hi podria haver un assentament humà 
a Salitja.

S’hi han trobat bàsicament restes de ceràmica, que ajuden 
a datar el jaciment. Algunes d’aquestes ceràmiques són de 
procedència de l’actual Itàlia, fet que evidencia l’intercanvi 
comercial amb aquelles terres.

També, prop de la Rectoria, s’hi han trobat ossos humans 
d’època medieval, cosa que podria indicar que hi havia una zona d’enterrament, fet que està encara en 
estudi.

S’està estudiant de dibuixar (recordar) les sitges en el paviment definitiu de la plaça i de col·locar uns pa-
nells informatius per tal que tant la ciutadania local com els visitants puguin veure i entendre la troballa 
arqueològica.

L’excavació arqueològica, que està duent a terme Atri Cultura i Patrimoni SLU sota la direcció tècnica actual 
de Joan Llinàs, es va iniciar al passat dia 10 d’octubre i es preveu que finalitzi a finals de novembre. El cost 
dels treballs fins a la data és de 14.173,94 € (IVA inclòs).

Un cop acabats els treballs d’arqueologia es cataloguen les peces trobades i es realitza un informe exhaus-
tiu i una memòria científica de tot el jaciment que s’entrega al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha destinat un partida 28.700€ per subvencions esportives, per a la tem-
porada 2022-23, repartides en 6.700€ per la promoció d’esdeveniments esportius puntuals i 22.000€ per 
la promoció d’activitats esportives de caire anual.

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, conscient de la necessitat de donar suport a les iniciatives de les entitats 
esportives i associacions que actuen en l’àmbit de l’esport local, contribuint al foment de la pràctica espor-
tiva, ha convocat, doncs, dues línies de subvencions. Una, per a la promoció d’esdeveniments esportius, 
al municipi, de caire puntual i una altra per a la pràctica esportiva organitzada per clubs, associacions o 
entitats sense ànim de lucre o, en el seu defecte, per esportistes individuals no professionals.

Les ajudes van orientades a promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva al munici-
pi, donar suport a les entitats esportives locals i a la pràctica esportiva com ha eina de educadora, integra-
dora i de salut.

Pel que fa a esdeveniments puntuals s’han subvencionat els següents: El Torneig d’Escacs de Vilobí amb 
una aportació de 1.000€, la Cursa Americana de Vilobí amb una aportació de 2.000€ i la Marxa Popular de 
Vilobí d’Onyar amb 3.700€. 

Pel que fa a activitats esportives de caire anual s’ha subvencionat el següent: Club Futbol Base Vilobí 2015 
amb una aportació de 9.592,18€, Club Bàsquet Vilobí una aportació de 4.880,07€, Futbol Club Vilobí una 
aportació de 2.765,99€, Moto Club Vilobí d’Onyar amb una aportació de 2.639,95€,  Club Patí Sant Dalmai 
amb una aportació 1.174,19€,, Club d’Escacs Vilobí 379,76€ i tres esportistes individuals amb una apor-
tació de 550,86€. Aquests ajuts són una clara aposta per part de l’Ajuntament per fomentar la practica 
esportiva al municipi de Vilobí d’Onyar.

SUBVENCIONS ESPORTIVES ATORGADES EL 2022
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Gràcies a la nova subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en el marc del Programa Treball i Formació i a la gestió del personal 
per part del Consell Comarcal, hem disposat d’una brigada de 4 persones, 
un oficial i un peó, per fer tasques de manteniment de paleteria des del 
passat dia 3 d’octubre fins a l’11 de novembre, de 7:00 a 14:30h.

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 3.375 € (27 dies efectius x 4 persones). La roba de treball i els EPI’s 
(Equip de Protecció Individual) estan inclosos en el preu. La maquinària és 
cedida per l’Ajuntament sota la supervisió de la Brigada Municipal.

Els treballs que s’han dut a terme són: Reparació d’urgència de la vorera 
del Passeig de la Crosa per seguretat de les persones (el projecte per dur a 
terme aquests treballs de forma definitiva està acabat i es preveu licitar-lo 
parcialment a principis del 2023), repàs del paviment de la Plaça Catarina 
Albert i eliminació d’element de voral sortint, repàs de les voreres del Ca-
rrer Josep Madrenys (en la part no reformada), repàs de voreres al Carrer 
Bernat Boades de Vilobí i repàs de voreres a la urbanització Can Terrer.

REPARACIÓ DE DIVERSES VORERES MALMESES

Per tal de tenir un millor control de la qualitat de l’aigua per consum 
humà s’han instal·lat autoanalitzadors de clor als dipòsits de Vilobí, de 
Salitja i de Sant Dalmai. Fins ara únicament el dipòsit de Can Tarrer dis-
posava d’aquest aparell.

Aquests controls del nivell de clor es fan actualment a diari amb reco-
llida de mostres manual. Ara, amb els autoanalitzadors, l’anàlisi és con-
tinu i se’n poden obtenir els resultats al moment i de forma telemàtica, 
per tant permet un major control de la qualitat de l’aigua.

Així doncs, aquesta actuació suposa una millora qualitativa del servei 
en la que es podrà conèixer, registrar i controlar  24 hores al dia i 7 dies 
a la setmana el nivell de clor a la sortida dels dipòsits de tots els abasta-
ments d’aigua potable del municipi.

El cost de l’actuació ha sigut de 13.394,70 € (IVA inclòs) 
dels quals 10.715,76€ han estat subvencionats per  
DipSalut, organisme de la Diputació de Girona, a tra-
vés del programa d’assessorament i suport tècnic a les 
polítiques municipals de protecció de la salut.

AUTOANALITZADORS DE CLOR


