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La legislatura arriba a la meitat
Dos anys passen molt ràpid i, ben aprofitats, donen 
per fer moltes coses. L’equip de govern es va posar 
a treballar en moltes propostes des del primer mo-
ment i ara, un cop passats dos anys, fem una petita 
pausa per avaluar la feina feta. 
Dels grans projectes de legislatura destaca la po-
sada en marxa del nou POUM. Un procés clau per 
al desenvolupament (urbanístic, social, econòmic, 
cívic...) d’un municipi i que calia desencallar amb 
el màxim de garanties, propiciant una participació 
ciutadana el més àmplia possible i que ens porti a 
tenir una planificació útil, realista, adequada i res-
pectuosa amb l’essència del nostre municipi. En 
aquests moments s’han iniciat els tràmits que han 
de portar a l’aprovació provisional amb la vista po-
sada a acabar el procés dintre d’aquesta mateixa 
legislatura. 
En el capítol d’altres millores significatives que hem 
treballat al municipi, i tan sols a títol enunciatiu, val 
a dir que s’ha apostat molt per la millora dels equi-
paments educatius (llar d’infants, escola, SAM/SAT...) 
tan a nivell qualitatiu com de funcionament. També 
s’està treballant en ampliar l’oferta formativa que els 
nostres joves poden fer al municipi, un tema que 
esperem que es desencalli durant la segona meitat 
d’aquesta legislatura. 
Els diferents nuclis i disseminats del municipi es be-
neficien ara mateix d’un replantejament del servei 
de neteja que, en combinació amb NORA, és més 
eficaç i efectiu, amb nova maquinària i noves rutes. 
En l’apartat d’estalvis importants, una auditoria de 
l’enllumenat públic permetrà millorar les condicions 
lumíniques a tot el municipi i, de passada, estalviar 
fins a 34.000€/any en aquest capítol. D’igual mane-
ra, la instal·lació d’una caldera de biomassa al pave-
lló de Vilobí abastirà aquest equipament, l’escola i 
la llar d’infants a un preu molt raonable, i essent el 
màxim de respectuosos amb el medi ambient. 
Els nous aparcaments a la plaça nova de Vilobí i 
davant del pavelló de Sant Dalmai permeten una 

mobilitat millor pels ciutadans del municipi. La via 
verda entre Salitja i Sant Dalmai, que està prevista 
que s’executi a finals d’any,  també millorarà la con-
nexió entre aquests dos nuclis i, de passada, per-
metrà  fer la tan necessària canalització d’aigua po-
table per abastir aquest darrer poble. Aquesta era 
una infraestructura llargament demandada i que, 
finalment, s’ha pogut desencallar malgrat tots els 
obstacles.
El funcionament del propi Ajuntament també ha 
estat objecte d’atenció d’aquest equip de govern, 
i per això només d’entrar vam posar en marxa una 
valoració del funcionament intern i estructuració 
de les tasques amb la finalitat d’optimitzar-la. En la 
mateixa línia, també estem elaborant una valoració 
dels llocs de treball per concretar, definir i valorar 
econòmicament cada lloc i, a més, regularitzar al-
guns aspectes. D’aquesta manera, no només hem 
esmenat algunes situacions, sinó que hem millorat 
l’atenció i el servei al ciutadà que, al cap i a la fi, és 
l’objectiu final.
La modernització de la flota de vehicles de la Guàr-
dia Municipal i de la Brigada, les alarmes als edificis 
municipals, la instal·lació de càmeres de seguretat 
que funcionen i el canvi del sistema de telefonia són 
altres exemples d’accions que han aportat una mi-
llora quantitativa i qualitativa al funcionament de 
l’Ajuntament. Una millora que també ha tingut els 
seus efectes beneficiosos en la gestió dels recursos 
municipals. 



Els joves que busquen un mecanisme d’incorporació 
al mercat laboral ara tenen l’opció de formar part de 
la Brigada Jove i les polítiques de joventut han vis-
cut una revifalla que també s’ha estès a l’àmbit cul-
tural del municipi. S’han redefinit els Divendres a la 
Fresca amb una programació gratuïta d’interès, s’ha 
fet un esforç per omplir el teatre amb obres per a 
tots els públics i el calendari s’omple cada setmana 
amb propostes de proximitat per a tota la família. 
Per nosaltres també era molt important treballar 
amb una nova manera de relacionar-nos amb els 
ciutadans del municipi. En aquest sentit, hem po-
sat en marxa un seguit de mesures per facilitar 
la participació ciutadana en la vida política i el 
compromís amb la gestió d’allò comú. Per això 
programem els plens en horaris que vagin bé al 
màxim nombre de gent i els fem a can Roscada 
-un espai accessible- i també de forma itinerant 
als diferents nuclis del municipi. Els plens també 
els gravem i estan permanentment a disposició 
dels ciutadans per a la seva consulta a través del 
canal de Youtube de l’Ajuntament. Una altra xar-
xa social, Facebook, s’ha convertit també en una 
eina de comunicació i relació molt important amb 
els ciutadans, a més d’un nou web que potencia 
clarament les seccions de servei (tràmits on-line, 
E-Factura, E-Tram, etc.), així com la transparència 
de les informacions municipals. L’edició del BIM 
mensual té la intenció d’informar, casa per casa, 
de l’acció de l’equip de govern, i la seva versió 
electrònica, l’E-BIM, fa el mateix a través del co-
rreu electrònic (si no hi esteu subscrits, feu-ho 
ara!). La revista del municipi de tota la vida, Tos-
quija, va ser redissenyada de forma professional 
al principi de la legislatura i els continguts que hi 
ha s’han despolititzat. Tot això ens ajuda a donar 
una millor informació al ciutadà: política quan 
toca, i lliure d’influència política quan no toca. Per 
assegurar-nos que seguim aquests criteris de for-
ma fidedigne, s’ha creat el Consell de Mitjans de 
Comunicació Municipal, composat per experts 
del municipi, que ens assessoren objectivament 
sobre com gestionar els canals de comunicació 
de més proximitat.
Aquests dies heu pogut veure que estem en ple 
procés dels Pressupostos Participats, una altra 
potent eina de participació ciutadana i en breu 

posarem en marxa nous mecanismes de comu-
nicació com ara un servei de WhatsApp i alguna 
altra eina que ja us explicarem.
Fora de l’àmbit de l’acció municipal, aquest equip 
de govern també està convençut que el moment 
que vivim a nivell nacional també és cosa nostra. 
Per això la nostra primera declaració d’intencions 
va ser penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament. 
A partir d’aquí, hem anat repetidament a donar 
suport als líders del país cada vegada que ha cal-
gut pels problemes que el compromís amb el 
procés els ha portat. Hem promogut l’adhesió de 
tots els regidors a l’Assemblea d’Electes de Cata-
lunya i, com a senyal de compromís, paguem els 
impostos municipals a l’Agència Tributària Cata-
lana. Volem un Ajuntament social, proper, que 
promogui la participació i que formi part d’una 
Catalunya lliure.
Finalment, no podem oblidar ni els problemes 
que hem tingut, ni les situacions que des de la 
humilitat hem de reconèixer que no s’han gestio-
nat de forma òptima. Així, no ens volem amagar 
de les dificultats que hem hagut d’afrontar arran 
del procés de la regularització dels usos del camp 
de futbol municipal que, de tota manera, estem 
convençuts que arribarà a bon port donat que 
totes les parts defensen els seus interessos en be-
nefici del millor per al municipi. Per tant, malgrat 
tot, al final d’aquest camí segur que acabem amb 
la convicció que allò que compartim és més im-
portant que allò que ens separa. 
En base a tota aquesta feina feta, i aprenent dels 
errors, afrontem una segona meitat de legislatu-
ra amb moltes ganes de tancar alguns projectes 
de llarg recorregut, com el POUM que dèiem més 
amunt, i d’altres que el municipi ens reclama, 
com la millora de la senyal de telefonia mòbil, 
el desplegament de la fibra òptica i tants altres 
fronts que es van obrint a mesura que fem camí. 
Tot, i com fins ara, amb la mirada posada en què 
la nostra acció de govern representi una millora 
significativa pel municipi. 
Gràcies a tots per les vostres idees, aportacions, 
crítiques i ànims. Sens dubte, el que tenim per 
davant és molt, molt, molt interessant! I nova-
ment, gràcies per la vostra confiança!

Consulteu l’avanç del POUM al web municipal
Després de la seva aprovació al Ple del 25 de maig, 
ja es troba disponible al web municipall’avanç del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
norma de vital importància per tal d’ordenar ur-
banísticament el municipi i que en aquests mo-
ments està en procés de redacció.



Seleccionades les 12 propostes que es votaran després de l’estiu en 
el marc dels Pressupostos Participats

El dijous 8 de juny la rectoria de Salitja va acollir 
una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, 
on es va aprovar inicialmnent el projecte de la 
connexió de la xarxa d’abastament d’aigua po-
table i d’un traçat de via verda que unirà els po-
bles de Sant Dalmai i Salitja. Actualment, les dues 
poblacions disposen de xarxes independents i 
l’objectiu del consistori és connectar ambdues 
xarxes per tal de millorar quantitativament i qua-
litativament el servei, garantint el cabal de sub-
ministrament i eliminant problemes d’excés de 
nitrats.
Així mateix, es realitzarà una via verda sobre la 
nova infraestructura per millorar la seguretat de 
vianants i ciclistes en aquesta carretera estreta i 
perillosa, així com per fomentar l’hàbit saludable 
de l’esport. Està previst que aquesta via verda dis-
corri en paral·lel al vial que actualment connecta 
ambdós nuclis, des del límit de la trama urbana 
de Salitja fins al pavelló polivalent de Sant Dal-
mai.  El projecte que es va aprovar el Ple defineix 
i valora les actuacions necessàries per a la conne-
xió de la xarxa d’abastament, i inclou la definició 
completa de tota l’obra civil per la construcció de 
la via verda, així com per a la construcció de la 
connexió de la xarxa. Dins el projecte també hi 

figura la construcció d’una nova passarel·la sobre 
el rec de Banyacans, així com tots els elements de 
drenatge, senyalització i proteccions necessàries. 
Les actuacions aniran acompanyades d’una nova 
instal·lació d’enllumenat a les antigues Esco-
les de Salitja, per tal de garantir la seguretat de 
l’encreuament de la nova via amb la carretera, i 
l’obra civil per la futura xarxa de fibra òptica.

Un pressupost previst de 350.000 €
Pel que fa a la via verda tindrà una longitud 
d’aproximadament 1 km, mentre que la longitud 
de la connexió de la xarxa d’aigua potable serà 
d’1,5 km (del dipòsit acual de Salitja al dipòsit 
existent de Sant Dalmai). El total del pressupost 
previst és de 349.936,22 € (IVA inclòs), essent 
205.221,90 € per a la part xarxa d’aigua potable i 
144,714,31 € per a la part de la via verda.
Aprovat el projecte incialment, restarà en expo-
sició pública durant 30 dies i una vegada aprovat 
definitivament -l’equip de govern vilobinenc pre-
veu fer-ho durant el ple ordinari del 27 de juliol-, 
caldrà obrir un concurs públic on totes aquelles 
empreses interessades puguin presentar les se-
ves propostes. La precisió és que l’execució pugui 
començar abans no acabi l’any.

Aprovat el projecte de connexió de la xarxa d’aigua i la via verda entre 
Sant Dalmai i Salitja

Un vial protegit per anar al CAP, la instal·lació 
d’una font d’aigua potable a la zona de Les Fonts, 
la plantació d’arbres en l’accés al CAP, l’ampliació 
de la Biblioteca i la instal·lació de mobiliari urbà 
a la zona del carrer de Can Xargai de Sant Dalmai 
són les 5 propostes que van rebre més puntuació 
en el taller de participació ciutadana que va tenir 
lloc el dimecres 7 de juny a la sala d’actes de Can 
Roscada amb l’objectiu seleccionar les que pas-
saran a la fase final de votació dels Pressupostos 
Participats d’enguany, que es farà passat l’estiu.
Al taller es van posar sobre la taula 35 propos-
tes, que van ser puntuades del 0 al 10 de forma 
col·lectiva. D’aquestes se n’han escollit les 12 més 
ben valorades pels assistents, totes elles amb 
una puntuació mínima de 5. A partir d’ara, des 
de l’Ajuntament es pressupostaran, i es posarà 
en marxa el període de votació, durant el qual to-
tes les llars comptaran amb una butlleta, de tal 
manera que cada família tindrà un vot. De les 12 
propostes que es posaran a votació s’executaran 
aquelles que en tinguin més fins a esgotar els 
25.000€ destinats a aquest procés.

Més informació:
http://pressupostosparticipats.vilobidonyar.cat
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Divendres, 23 de juny - 12 h
Sorteig de la Brigada Jove
Ajuntament

Divendres, 23 de juny - 22 h
Revetlla de Sant Joan
Aparcament C/Empordà–St. Antoni Mª Claret

Emergències – 112

Bombers – 085

Guàrdia Municipal – 972 473 704

Ajuntament  – 972 473 026

Biblioteca Can Roscada – 972 473 673

Espai Jove – 972 473 540

SAM-SAT – 648 005 459

Llar d’infants El Patufet – 972 473 125

Escola Josep Madrenys – 972 473 286

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Aeroport Girona-Costa Brava – 972 186 600

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

Properes convocatòries

Telèfons d’interès

Aquests darrers dies s’han iniciat les obres 
d’execució del projecte de reparació i millora del 
ferm d’un camí rural del veïnat de Santa Margari-
da de Vilobí. Aquest camí, que va des de Can Co-
mas a Can Capítol, passant per diverses masies, 
es trobava en molt males condicions, i les opera-
cions de reparació puntual ja no feien efecte pel 
mal estat general de la via. Així doncs, s’ha optat 
per un realsfaltatge general en tot el tram.
El camí compta amb una longitud total de 1.605 
metres, 165 dels quals són actualment sense as-
faltar pels efectes de l’ampliació de l’Eix Trans-
versal (C-25, que va ocasionar el desplaçament 
d’aquesta part del vial i Cedinsa, la concesionària, 
va deixar de terra. Les obres,que està previst que 
tinguin una durada de tres setmanes, han estat 
adjudicades a l’empresa Construccions Fusté per 
un import de 87.250,66€ (IVA inclòs).

Reparació del ferm d’un camí ru-
ral del veïnat de Santa Margarida

L’Ajuntament ha iniciat un canvi en la comunica-
ció dels actes i activitats que es fan al municipi. 
A través d’un formulari, el ciutadà pot rebre la 
informació que actualment es publica en car-
tells, ja sigui  a través del  WhatsApp  o del correu 
electrònic. Aquesta inscripció -que es pot revocar 
quan el ciutadà ho vulgui- s’ha iniciat a l’escola i a 
la llar d’infants amb l’objectiu que el proper mes 
de setembre ja no es reparteixin papers des de 
l’Ajuntament. Ara es vol fer un pas més i fer-ho 
extensiu a la resta de la ciutadania.
La informació a través de les xarxes socials és 
molt més efectiva, econòmica i ecològica i resol-
drà en gran mesura el poc abast que tenen els 
cartells en paper. A les cartelleres municipals s’hi 
continuaran penjant els anuncis que obligatòria-
ment s’hi ha de publicar.
Si hi esteu interessats, ompliu la butlleta que 
trobareu al web municipal i envieu-la per correu 
electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat o bé 
adreceu-vos a les oficines municipals.

Informació municipal a través de 
WhatsApp i correu electrònic


