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Aprovats els Pressupostos municipals del 2016, amb un increment del 15% en el capítol d’inversions
El Ple extraordinari celebrat el dimecres 24 de
febrer va aprovar, amb els vots favorables del
Grup Municipal Independent (GMI) i l’abstenció
del grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), els Pressupostos de l’any
2016, que s’eleven a 3.532.254,67 euros, el que
representa un incrementent d’un 10% respecte
l’exercici anterior. Pel que fa a la xifra corresponent al capítol d’inversions s’augmenta més
d’un 15%, d’on cal destacar les destinades a la
Llar d’Infants i a l’escola, la senyalització de la
via pública, la xarxa rural pavimentada, el manteniment de lleres, així com a la posada al dia
d’instal·lacions i maquinària tècnica diversa.
Per altra banda, una de les principals novetats
d’enguany són els 6.000 euros que es destinaran a pressupostos participats, per tal que siguin els mateixos veïns els qui decideixin la seva
finalitat. Així mateix, també destaquen 22.850
euros que es destinaran a iniciar novament
el procés de creació del POUM, tal i com es va
aprovar en la sessió plenària de Salitja del passat
mes de gener. Finalment, cal remarcar que pel
que fa a les retribucions dels càrrecs electes es
produeix un estalvi global de 15.800 euros, a

Millora dels passos de fauna
L’ajuntament ha reclamat a l’ACA i a ‘Carreteres’
que millori els passos de fauna de can Tarré que
passen per sota la carretera de Santa Coloma.
Aquests passos estan permanentment inundats
i requereixen una actuació al respecte.

banda de les quotes corresponents a la seguretat
social.
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar compta amb una
situació financera sanejada, amb una ratio legal
del deute viu del 9,94%, molt per sota del llindar legal del 75%. Segons l’alcaldessa del municipi, Cristina Mundet (GMI), l’estudi de recursos
realitzat aquests darrers mesos en l’organigrama
de les àrees «ha permès optimitzar els serveis que
es presten així com els costos per a les arques del
consistori».
Presentació pública
Uns dies abans de portar els Pressupostos a la
sessió plenària, l’equip de govern va convocar
una presentació pública per tal de posar de manifest la nostra voluntat d’apropar la vida política
a conjunt de la població i fer-la més transparent.
La presentació va anar a càrrec de l’alcaldessa,
així com per part de cadascun dels regidors de
l’equip de govern, que van exposar les principals
línies i novetats de cada àrea.

Contractació dels
l’empresa ATC-SIG

serveis

de Exposició pública del Catàleg de
Masies i Cases Rurals

L’Ajuntament va contractar, el desembre passat,
l’empresa ATC-SIG per tal de dur a terme una auditoria operativa, de processos, recursos i organització.
Aquesta auditoria ha servit, entre altres, per fer un
anàlisi del funcionament intern de l’Ajuntament,
i un anàlisi dels serveis que prestem, ja sigui directament o a través de tercers. Amb el diagnòstic resultant s’han proposat unes millores, que
s’aniran aplicant al llarg de la legislatura.
El procediment per a la contractació d’aquesta
empresa ha estat el següent:
• Sol·licitar al Consell Comarcal de La Selva les
empreses que havien treballat per ells en
qüestions similars i la seva valoració. Arran
d’aquesta consulta es va obtenir el nom de 3
empreses.
• Sol·licitar pressupost a aquestes 3 empreses per a la realització d’una auditoria operativa, de processos, recursos i organització.
D’aquesta petició es van obtenir 2 pressupostos.
• Entrevista amb les dues empreses per concretar els termes a analitzar.
• Lliurar, en Comissió Informativa, a la cap de
l’oposició, la informació tècnica, els paràmetres d’actuació i el pressupost de les dues empreses perquè triessin una de les dues per a
dur a terme aquest estudi, comunicant que a
ATC-SIG hi treballa una persona, en concret,
del municipi.
• Al cap de 7 dies la cap de l’oposició comunica
a l’Equip de Govern que el seu partit no vol fer
aquesta elecció.
• Finalment, l’Equip de Govern tria l’empresa
amb un pressupost més favorable.
Malgrat no ser necessari, per l’import total de
l’auditoria, l’Ajuntament ha seguit un procediment negociat sense publicitat. Per raó de
l’import, tampoc era necessari el procediment
concursal.

Properes convocatòries:
Presentació del projecte “Localitza”
Dimecres, 16 de març
20 h als baixos de Can Roscada
Ple ordinari municipal
Dijous, 31 de març
20 h als baixos de Can Roscada

El darrer ple municipal va aprovar el Catàleg de
Masies i Cases Rurals, que incorpora 396 fitxes
d’aquestes finques en sòl no urbanitzable. Ara, ja
publicat al BOP i a El Punt Avui, es troba en exposició pública fins el 23 d’abril.
El document el trobareu al web municipal i també el podeu consultar a les dependències municipals de dilluns a divendres de 8 a 14 h, i els dijous
també a la tarda de 16:30 a 19:30h. Alhora, s’ha
establert l’opció de poder consultar el document
amb acompanyament d’un tècnic de l’equip redactor. Es pot demanar cita prèvia al 972473026
o a ajuntament@vilobidonyar.cat.
D’altra banda, també es posa a la disposició un
formulari per facilitar la redacció d’al·legacions,
que trobareu també al mateix apartat del web
municipal.
Us convidem a participar en aquest procés per tal
de fer el catàleg encara millor i corregir possibles
errors.

Instal·lació d’una escala per a facilitar l’accés a la zona verda de
Can Terrer
A principis de mes, dos dels treballadors de la brigada provinents del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) van enllestir una escala de fusta que
permetrà als veïns del barri de Can Terrer accedir
directament a la zona verda instal·lada a la part
alta. Aquesta actuació havia estat llargament reivindicada pels veïns de la zona, ja que fins ara, havien de fer molta volta per poder arribar a aquest
espai. Per a la instal·lació d’aquesta escala -que
ja està operativa- l’Ajuntament només ha hagut
d’invertir en els materials utilitzats.

Podeu consultar les percepcions
econòmiques mensuals dels representants
públics al web municipal!
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