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Obertes les votacions pels pressupostos participats
La segona convocatòria dels pressupostos participats 
de Vilobí d’Onyar ja ha entrat en la fase de votació. 
Des del dilluns 2 de juliol i fins el proper dia 22, els 
vilobinencs i vilobinenques poden escollir els projec-
tes que vulguin veure realitzats i que són fruit del ta-
ller participatiu del 3 de maig passat. 

Poden votar totes les persones que hagin complert els 
16 abans del 15 de març de 2018 i que estiguin em-
padronades al municipi des d’abans d’aquesta data. 
Cada persona podrà emetre un sol vot a través d’una 
butlleta que farem arribar a casa i que caldrà dipositar 
a les urnes habilitades per a l’ocasió. Es podran elegir 
un màxim de tres propostes (que no poden superar 
els 30.000€). També trobareu butlletes en els punts de 
votació presencial. Com a novetat, enguany es podrà 
votar online.

Finalment s’executarà la proposta més votada, i des-
prés la resta de propostes amb major nombre de vots, 
sempre i quan la suma total no excedeixi els 30.000€.
Per més informació podeu consular aquest l’enllaç 
http://participavilobidonyar.cat.

Camí segur de Sant Dalmai al riu Onyar: 8.500€

Acondicionaments interiors de l’Espai Jove: 9.500€ (butaques + carro de cuina)

Acondicionaments interiors de l’Espai Jove: 4.000€ (barbacoa + pica + cistella de bàsquet)

Il·luminació d’un tram de la via verda: 30.000€ (de l’Empalme fins a Can Terrer)

Reforma dels vestuaris antics del camp de futbol: 30.000€

Senyalització per evitar accidents: 7.500€ (senyalitzar obstacles entre la carretera i els marges)

Construcció d’un skatepark: 30.000€

Instal·lació de sis tòtems informatius: 6.000€

Ombra a les grades del camp de futbol: 8.000€

Senyalització de masos i masies: 30.000€

Propostes finalistes:

Il·luminar la via verda i l’Espai Jove, dues propostes



Les trampes per la vespa asiàtica ja han capturat més de 572 reines 

La presència de la Vespa velutina -més coneguda per 
vespa asiàtica- al nostre municipi ja és un fet. L’any 
passat es van inhabilitar quatre nius secundaris de 
vespa asiàtica. Tots ells prop de l’Onyar, però està 
previst que enguany sigui ja una plaga en la nostra 
zona.

A partir de març i abril és quan les reines surten dels 
seus amagatalls i creen els nius primaris (foto), que 
són d’uns quatre o sis centímetres. En aquest moment, 
la reina és vulnerable, ja que ha de recollir aigua i 
cel·lulosa per acabar el niu primari, i aliment per ella 
i les larves. Aquests nius els podem trobar en edificis, 
teulats, finestres, magatzems, arbres, cases, etc. 

En uns 30 dies les cries ja són obreres, aquestes ves-
pes ja treballen per la reina. Després d’aquests dos 

Les circumstàncies meteorològiques de les darre-
res setmanes, marcades per unes pluges intermitents 
combinades amb temperatures i un grau d’humitat 
alts, han sigut condicions molt favorables pel desen-
volupament del mosquit tigre.

Des de l’Ajuntament estem aplicant el pla de preven-
ció d’aquest insecte en els embornals amb sifó com 
en les rieres més properes als nuclis de població. Es 
va fer una primera aplicació de producte al mes de 
maig, se’n realitzarà una segona ara al juliol i està 
prevista una tercera actuació, si cal, pel proper mes 
de setembre.

És per això que us emplacem a no donar facilitats a la 
proliferació del mosquit tigre o d’altres mosquits fent 

una gestió correcta a casa vostra. Cal evitar l’aban-
dó de contenidors i objectes, independentment de la 
seva naturalesa i les seves dimensions (per exemple: 
pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de plàs-
tic, fonts ornamentals, ornaments de jardí, etc.), que 
puguin acumular aigua i en què, per tant, s’hi pugui 
reproduir aquest insecte. Així doncs, caldrà tenir cura 
dels llocs que potencialment poden ser bons pel des-
envolupament de les larves del mosquit tigre dins de 
l’àmbit privat. 

Pensem que un mosquit tigre té un radi d’acció molt 
petit, d’una mitjana d’uns 150 metres. Si som capaços 
de controlar els llocs de desenvolupament dins de 
casa, els primers en notar els beneficis serem nosal-
tres mateixos. 

La prevenció, la millor arma per lluitar contra el mosquit tigre 

mesos ja no és efectiu tenir les trampes, perquè po-
dem capturar obreres, però no reines, que no surten 
del niu secundari. Així doncs, amb l’objectiu d’atra-
par el màxim de reines possibles, en aquesta primera 
fase del seu procés biològic, a mitjans d’abril, es van 
col·locar 30 trampes a prop dels cursos fluvials de les 
zones habitades (Onyar, Grevolosa i les Fonts). 

S’han realitzat tres controls quinzenals amb un total 
de 572 (97, 233 i 242) vespes reines asiàtiques captu-
rades. Els llocs on se n’han capturat més han sigut a la 
Riera Grevolosa, entre Can Terrer i Can Bells,  i a la 
zona de les Fonts de Salitja. És un nombre considera-
ble si es té en compte que cada vespa capturada evita 
un possible niu de 2.000 noves vespes.

Les trampes són reutilitzables, per tant, per la propera 
campanya ja no caldrà assumir-ne el cost.

Si detecteu un niu, no el toqueu, 
doneu avís a l’Ajuntament i se’n faran 

càrrec



Millores en el camí de la Resclosa d’en Borra
L’espai previst d’aquesta actuació és el camí que vo-
reja el riu Onyar des de la zona de pícnic fins a la 
Resclosa d’en Borra. Aquest indret és un dels més 
freqüentats pels habitants de la zona, que venen a ca-
minar, passejar amb el seu gos, fer activitat física o 
gaudir d’un àpat en plena la natura. 
Les actuacions proposades tenen per objectiu, d’una 
banda, consolidar, restaurar i promoure la verneda 
existent al tram esmentat de la riba del riu Onyar, i 
de l’altra, millorar la visitabilitat de l’indret a través 
d’actuacions sobre els camí, la senyalització i la in-
formació al visitant, així com la millora de l’espai de 
lleure. 
Així doncs, per tal de consolidar, restaurar i ampliar 
la verneda actual i la vegetació autòctona es talaran 
uns 80 arbres al·lòctons (bàsicament acàcies) i es 
plantaran uns 200 verns.

Per la millora i adequació del camí es seleccionaran 
els trams més adequats i es naturalitzarà els descar-
tats (en alguns trams hi ha dos camins paral·lels). En 
altres trams, ara hi trobem punts perillosos que no 
tenen la correcta accessibilitat. Es realitzarà un tram 
de camí nou per evitar la rocalla. També s’eliminaran 
obstacles (soques) i forats al mig del pas. 
Es renovarà un cartell informatiu, ara mateix força 
deteriorat, i es reforçarà amb quatre cartells senya-
litzadors per millorar la visitabilitat i, finalment, es 
complementarà la zona de pícnic amb una taula i una 
paperera.
Els treballs s’iniciaran a l’agost i s’acabaran al setem-
bre. El cost d’aquesta actuació és de 12.986,02 € (IVA 
inclòs), dels quals, el 90% (11.687,42 €) és subven-
cionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya

La regulació cadastral del Ministerio penalitza el rebut de l’IBI
En el cobrament del darrer rebut de l’IBI, alguns 
veïns s’han trobat amb la desagradable sorpresa que 
el cadastre els ha cobrat la regularització dels darrers 
quatre anys. Quan la Dirección General del Catas-
tro va començar aquesta campanya, l’Ajuntament va 
convocar una sessió informativa per a la ciutadania, 
però els efectes dels treballs del Ministerio no s’han 
fet efectius fins ara. Ho expliquem.
El febrer del 2016, el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas va publicar el llistat de munici-
pis de Catalunya sobre els que efectuaria el procés de 
Regularització Cadastral. La  campanya es va iniciar 
a principis del 2017: van dividir en lots tots els mu-
nicipis i el propi Ministerio va adjudicar, a empreses 
homologades, la tasca de repassar totes les finques i 
determinar si hi havia hagut modificacions respecte a 
la darrera regularització cadastral (la del 1988).
És a dir, a qualsevol finca en la que s’hagués produït 

una modificació que afectés al seu valor cadastral 
se li iniciava un expedient per tal de regularitzar-la: 
piscines, barbacoes, coberts, voreres, rehabilitacions, 
millores... tot el que per llei s’havia d’haver notificat 
al cadastre (a part del registre, si s’escau) i no s’havia 
fet. I a més es penalitza la regularització aplicant-la al 
rebut dels darrers quatre anys.
Aquest procés de regularització va servir també per 
incloure al cadastre totes les instal.lacions agrícoles 
que fins l’any passat estaven exemptes de tributar: co-
berts, naus, estables, porxos... En aquest cas no s’apli-
ca la penalització dels darrers quatre anys perquè fins 
ara no havien de tributar.
Tots aquests expedients el cadastre els va notificar als 
propietaris i hi va haver un període d’al·legacions, a 
partir del qual ja queden regularitzades, fins a la pro-
pera Regularització Catastral que vulgui fer el Minis-
terio.



S’estableixen i executen les franges 
de protecció contra incendis
Per consolidar els serveis que presta la Diputació de 
Girona en la prevenció d’incendis en zones habitades 
i organitzar-los de manera sistemàtica, el febrer del 
2016 es va aprovar el Pla de Serveis en Matèria de 
Prevenció d’Incendis. Aquest pla ofereix serveis als 
ajuntaments de manera gratuïta, que són:

Línia 1 Redacció o actualització de plànols de deli-
mitació de les franges (desembre del 2016).

Línia 2 Obtenció de les dades cadastrals de les fin-
ques afectades i dels polígons obligats (identificats en 
el plànol de delimitació a juny del 2017).

Línia 3 Redacció del projecte executiu per a l’ober-
tura i/o el manteniment de les franges perimetrals de 
protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i ur-
banitzacions (abril del 2018).

L’Ajuntament de Vilobí es va adherir al Pla, que ha 
resultat gratuït pel consistori. Així doncs, ara tenim 
eines per a la bona execució de les franges de pro-
tecció contra incendis de les quals l’Ajuntament és 
responsable de tenir-les com obliga la llei 5/2003.

S’ha portat a terme, doncs, l’execució de les franges 
de protecció de les urbanitzacions Can Terrer, Cal 
Ferrer-Pagès i Can Xargay a Sant Dalmai, la Riera 
Gravolosa en el seu tram urbà i la zona nord de CI-
MALSA amb un cost de 7.265 € (IVA inclòs), dels 
quals 1.023,20 €, subvencionats pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya.

Es recorda que en les edificacions rústiques cadascú 
és responsable de l’execució de la pròpia franja de 25 
metres, fins i tot si dita franja envaeix una finca veïna.

Vilobí d’Onyar aconsegueix un gran 
estalvi en la factura de la llum
Al juliol del 2016 es va passar a comprar l’energia 
elèctrica a través de la compra agregada que ofereix 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de la 
qual l’Ajuntament n’és soci. Amb aquesta acció, i 
amb el canvi de lluminàries en diversos equipaments 
públics, s’ha aconseguit  un promig d’estalvi de 
1.013€ mensuals en la factura de l’energia elèctrica 
des d’aquella data, el que suposa un estalvi de l’11% 
en la factura de la llum. L’estalvi acumulat és doncs 
d’uns 23.000€ (des del juliol 2017 al juny 2018).

A més, l’ACM garantitza que l’energia és verda, que 
és provinent de fonts renovables, i per tant també 
tenim un estalvi de CO2 a l’atmosfera amb la con-
seqüent millora pel medi ambient.

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

www.vilobidonyar.cat


