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Aprovat l’inventari municipal de 
camins
Al ple celebrat el dijous 22 de març es va apro-
var inicialment l’Inventari Municipal de Camins.

Els camins rurals són una part de la xarxa viària 
que satisfà funcions socials i econòmiques d’espe-
cial interès en l’àmbit local. A les funcions tradicio-
nals - veïnals, agrícoles, pecuàries -  ara se’n poden 
afegir d’altres com la gestió del medi ambient, la 
vigilància i la protecció civil, el lleure o el turisme. 

És important tenir un inventari municipal de ca-
mins (a part de complir amb el manament de la 
Llei municipal i de règim local de l’any 2003) 
perquè aquest document deixa clar quins ca-
mins són públics i quins no, per tal de fer-ne el 
manteniment i promoure’n la seva protecció.

L’inventari inclou tots els vials públics en sòl no 
urbanitzable que s’han pogut documentar d’acord 
amb les fonts documentals i informatives disponi-
bles (administratives, cartogràfiques, cadastrals, 
etc.). Específicament inclou aquells vials de titu-
laritat municipal que queden exclosos de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de carreteres de Catalunya. 
Per consegüent, l’inventari comprèn vials públics 
que no són carreteres ni vials urbans, tant si es 
tracta de camins rodats -aptes per al trànsit de 
vials, pavimentats amb asfalt, ciment o terra- com 
camins de bast o ferradura i senders o corriols.

L’inventari de camins ha donat com a resultat la 
classificació de 77 vials o camins diferenciats de 
titularitat municipal, amb una longitud total de 
101,4 km, i 3 camins o itineraris addicionals es-
tablerts sobre terrenys de propietat privada amb 
drets d’ús conveniats a favor de l’Ajuntament de 
Vilobí d’Onyar, amb una longitud total de 3,95 Km.

El preceptiu període d’exposició pública serà de 
3 mesos  per tal que tothom hi pugui dir la seva.

A continuació es pot veure com queda el mapa 
de camins.  

Pressupostos participats Vilobí 
d’Onyar 2018, i ara què?
Una vegada finalitzat el període per enviar pro-
postes als pressupostos participatius de Vilobí 
d’Onyar 2018 s’han recollit gairebé un centenar 
de projectes i idees. Moltes gràcies a tots i totes! 
Ara els serveis tècnics estan analitzant si les pro-
postes rebudes s’ajusten a les condicions/normes 
del procés. En unes setmanes es podran consul-
tar les propostes vàlides rebudes, també les que 
s’han descartat i el per què han estat excloses. 
Tota la informació es podrà trobar a través de: 
www.participavilobidonyar.cat 
El dimarts 15 de maig a les 20:00 h a Can Rosca-
da tindrà lloc un dels moments més importants 
d’aquest procés: el taller decideix el TOP 10, on 
es decidiran les 10 propostes que passaran a la 
fase de votació final. 
Després d’aquesta jornada, totes les persones em-
padronades a Vilobí d’Onyar que tinguin més de 
16 anys podran votar un màxim de 3 propostes 
de les 10 finalistes. Es podrà votar online o de 
forma física a les urnes que s’habilitaran a dife-
rents punts.
 

IMATGE: mapa de camins  



La importància del bon tractament de la fracció orgànica
L’any passat a Vilobí, Salitja i Sant Dalmai es van generar 665 tones de fracció resta (rebuig). Està 
previst que de cares al 2020 es paguin 40€ extres per cada tona de rebuig que es porta a l’abocador 
de Lloret de Mar.
Per conèixer millor què s’està llençant sense reciclar, s’ha realitzat una caracterització del rebuig del 
nostre municipi. Aquesta caracterització consisteix en agafar una mostra representativa del contingut 
d’un camió que ha recollit el rebuig, destriar-ne el contingut i analitzar-ne el que s’hi ha trobat.
La sorpresa ha estat que més del 65% del que es tira al rebuig és fracció orgànica. Aquest residu és el 
que més pesa, i això vol dir que es paga per un residu totalment reciclable que, separat de bon princi-
pi, ens suposaria un estalvi d’uns 25.000€ l’any. A més, la fracció orgànica també permet fer compost 

a casa o a la planta de compostat-
ge de Santa Coloma de Farners, 
pel que hi hauria un retorn. 
Cal fer un esforç per triar bé 
aquesta fracció perquè suposa un 
gran estalvi. Per sort, amb la im-
plantació de la recollida porta a 
porta, es recollirà pràcticament el 
100% de la fracció orgànica i ja 
no hi haurà aquest problema.
Reciclar és una opció, però també 
es pot fer compost. A Vilobí d’On-
yar ja hi ha 60 compostaires.
A més d’un benefici mediambien-
tal i de poder obtenir compost pel 
nostre hort o jardí, amb el com-
postatge casolà cada compostaire 
pot tenir un benefici econòmic 

perquè des del 2017 l’Ajuntament ha establert descomptes per tot aquell que faci compost a casa. 
Poden gaudir de la bonificació els que tenen compostador a casa; els que tenen una pila o femer a 
casa i per tant també autogestionen les restes de menjar; les famílies que comparteixen un mateix 
compostador, pila o femer.  Si encara no sou compostaires podeu rebre un compostador gratuït sol·li-
citant-lo a l’Ajuntament. Només cal deixar una fiança de 20€ pel compostador petit i 40€ pel gran, 
que es retornarà passats dos anys si se’n fa un bon ús. Cada any s’inspecciona aleatòriament una 
quinzena d’usuaris per tal d’assessorar-los i comprovar que es fa correctament el compostatge.
Per rebre el descompte cal donar-se d’alta a la xarxa comarcal de compostaires (es pot realitzar 
aquest tràmit al propi Ajuntament). 
Durant la campanya d’implantació del porta a porta també es parlarà del compostatge i es farà un 
Taller de Compostatge on s’explicarà l’ús del compostador i com gestionar-lo adequadament.

Lot analitzat FORM (fracció orgànica vege-
tal)

FORM (Fracció orgànica ali-
mentària i vegetal)



Caduquen els senyals de trànsit?
Hi ha alguns senyals de trànsit que ja no fan correctament la funció que haurien de fer perquè estan 
en mal estat i a més denoten deixadesa. Però n’hi ha molts d’altres que, tot i tenir un relatiu bon as-
pecte, el material reflectant ja no ofereix una correcta visibilitat de la mateixa, sobretot a la nit o en 
condicions meteorològiques adverses, amb la corresponent inseguretat viària.
Els senyals de trànsit en la seva part posterior haurien de portar la data de fabricació, la data recoma-
nada de reposició, el número de registre per saber quan van ser instal·lades a la via, a quina alçada 
han d’estar col·locades, etc...
Tot i que no hi ha una data obligatòria de reposició, es considera que els senyals tenen una caducitat 
de 10 anys, que és el període de garantia que ofereixen la majoria de fabricants. Això no obstant, es 
recomana fer una revisió als 7 anys, sobretot en ambients molt humits o salins.
Segons la Llei de seguretat viària, el titular de la via és el responsable de la conservació i substitució 
dels senyals de trànsit, tant si es tracta de carreteres, camins o nuclis urbans.
L’Ajuntament ha iniciat el projecte de substitució dels senyals caducats, especialment en els nuclis ur-
bans, i es farà en dues fases: durant el 2018 es farà a Salitja (44 senyals) i a Sant Dalmai (30 senyals) 
amb un cost total de 2.905 € (només el material, la feina anirà a càrrec de la brigada municipal), i al 
2019 es farà a la resta de nuclis de població, dels quals se’n farà l’inventari al setembre.

Campanya de protecció d’animals de companyia
Durant la primera setmana de la campanya de protecció d’animals de companyia 2018 organitzada 
per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar (del 19 al 24 de març) , es van realitzar un total de 25 xipatges 
gratuïts amb la col·laboració del Centre Veterinari Onyar i el Consell Comarcal de La Selva. 
L’objectiu d’aquesta acció és anar regularitzant l’obligació, vigent des del 2008, d’identificar els ani-
mals de companyia amb xip i registrar-los al cens municipal. 
La segona i última setmana d’aquesta campanya 2018 tindrà lloc la tercera setmana de setembre 
tot i que durant tot l’any es poden xipar gratuïtament els animals de companyia al Centre d’Acollida 
d’Animals de Tossa (CAAS).
Els animals de companyia que ja hagin estat xipats i censats a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar poden 
beneficiar-se, durant tot l’any, de la campanya d’esterilització amb descompte al Centre Veterinari 
Onyar.



Properes convocatòries
Dijous, 3 de maig - 20 h 
Taller “decideix el TOP 10 “ per decidir les millors  
propostes dels pressupostos participats
Can Roscada

Dijous, 10 de maig - 20 h 
Xerrada sobre la implantació del porta a porta
Can Sagrera

www.facebook.com/vilobidonyar
www.instagram.com/ajvilobidonyar

www.vilobidonyar.cat

Nova brigada de jardineria
Gràcies a la nova subvenció del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) en el marc del Programa Tre-
ball i Formació i a la gestió del Consell Comarcal 
de La Selva, el municipi disposa d’una brigada de 
quatre persones (un oficial i tres peons) per fer tas-
ques de jardineria del 27 de març i fins el 3 de maig.

El programa vol afavorir la inserció laboral i mi-
llorar l’ocupabilitat de les persones en atur de 
llarga durada. Està parcialment subvencionat 
i té un cost total per l’Ajuntament de 2.125 €, 
incloses la roba de treball i els EPI’s (Equip de 
Protecció Individual). La maquinària que utilit-
za aquesta brigada és cedida per l’Ajuntament, 
sota la supervisió de la Brigada Municipal.

Els treballs que es duran a terme són: repàs 
de les diverses zones verdes del municipi, es-
pecialment de Cal Ferrer-Pagès, Passeig Lluís 
Companys, rotondes, Pavelló de Sant Dal-
mai, Zona verda de Can Teixidor, Els Delmes i 
antic abocador d’escombraries, entre altres. 

Millores als centres educatius
Aprofitant les vacances de Setmana San-
ta s’han realitzat treballs de millora als cen-
tres educatius del municipi: instal·lació 
d’aire condicionat als barracons de l’esco-
la i un descalcificador per a la Llar d’infants.

Actualment hi ha tres mòduls de barracons 
amb dues aules a cadascun d’ells. Un dels mò-
duls ja té aire condicionat i ara se n’ha instal·lat 
també als altres dos mòduls (quatre aules). 

Aquests aparells també tenen l’opció de 
fer aire calent pel que poden fer un reforç 
als radiadors elèctrics els dies de més fred.

En tractar-se d’una inversió correspondria al De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya costejar-la, però donada la manca de 
pressupost del Departament, l’Ajuntament l’ha 
planificat i assumit íntegrament, amb el compro-
mís de rebre’n el retorn l’any que ve. El cost de tots 
els aparells i la instal·lació ha estat de 6.421,95€.

Aprofitant també els dies de festa, s’ha instal·lat 
un descalcificador a la Llar d’infants donat que en 
reparacions recents s’hi detectat molta calç a les 
canalitzacions. Això millorarà substancialment 
la qualitat de l’aigua que beuen els més menuts. 

S’ha optat per un aparell d’alta qualitat i 
eficiència amb un cost total de 2.613 €.

Telèfons d’interès
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


