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La setmana passada es va instal·lar la cortina talla-
focs a la boca de l’escenari del teatre Can Sagrera, el 
que s’entén popularment com “teló d’acer”, que es-
tava pendent des de la inauguració de l’equipament. 
Actualment aquests mecanismes, que serveixen per 
compartimentar espais, estan formats per una corti-
na tallafocs tèxtil intel·ligent, amb ruixadors d’aigua 
connectats a la xarxa anti-incendis existent.

Mitjançant uns sensors de fum, la cortina baixa au-
tomàticament i uns altres sensors tèrmics activen 
els ruixadors. La instal·lació d’aquesta cortina era 
requeriment indispensable per tal de complir amb la 
reglamentació contra-incendis d’aquest tipus d’edifi-
cacions. El cost total de la cortina tallafocs ha estat 
de 16.976,76 euros (iva inclòs).  Prèviament es va ha-
ver de fer un mur per tal de sectoritzar l’escenari per 
sota. Aquest mur es va rematar per dalt amb un tauler 

S’acosta una nova jornada del Let’s clean up Europe 
organitzada a nivell nacional per l’Agència de Residus 
de Catalunya. El municipi participarà de la campanya 
amb una recollida popular col·lectiva de deixalles en 
els espais més emblemàtics del terme municipal: la 
Crosa i la capçalera de L’Onyar. El 2017 a tot Eu-
ropa, amb 4.586 accions, es van recollir un total de 
75.600Kg d’escombraries llençades a l’entorn, dels 
quals 520kg van ser de Vilobí d’Onyar.

La jornada serà el diumenge 25 de novembre, co-
mençant amb un esmorzar gratuït a les 9:30h al pave-
lló de Sant Dalmai. Seguidament s’organitzaran grups 
de treball. Per inscriure’s cal trucar al 972 473026 o 
per correu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat

d’iguals característiques a les del paviment que ac-
tualment té l’escenari. 

També ha calgut modificar la guia que sustenta el teló 
de tela per tal de deixar espai a la cortina tallafocs. 
El cost dels treballs auxiliars a la cortina tallafocs ha 
estat de 5.166,76€ (iva inclòs).

Instal·lada la cortina tallafocs al teatre
Amb aquest nou element, pendent des de la inauguració, Can Sagrera ja 
compleix la normativa anti-incendis

Campanya europea de neteja de l’entorn natural
En la passada edició es van recollir 520 kg de deixalles al municipi



Excel·lent balanç del primer trimestre del porta a porta

Durant el primer trimestre de recollida (juliol, agost i 
setembre de 2018) amb el nou model es va passar de 
recollir un mitjana del 37,3% de recollida selectiva 
a un mitjana de 83,5 % durant el mateix període de 
recollida (juliol, agost i setembre de 2017).

El mes de juny no s’ha tingut en compte ja que va es-
tar el mes d’implementació del nou sistema, en que no 
es va recollir el vidre, que va ser el mes d’adaptació 
i per tant, amb dades bones però no representatives.

En aquests tres mesos s’ha més que doblat el reciclatge: del 37,3 al 83,5%

En el quadre es pot apreciar l’augment important de 
recollida selectiva tant d’envasos com de paper i vi-
dre. Ara bé, la millora significativa s’aprecia en la 
gran quantitat de residus orgànics (FORM) que ana-
ven a la resta i que ara es gestionen correctament.

Caracterització d’impropis en l’orgànica

El resultat de la caracterització de l’orgànica del 
primer trimestre del porta a porta va ser d’un nivell 
d’impropis del 1,24%, molt per sota de la mitjana del 
2017, amb un valor de 11,42% d’impropis. Això su-
posa una aportació d’orgànica molt neta i de qualitat. 

Cost de tractament de residus i retorn per reciclatge

Tot i que el servei porta a porta té un cost més elevat, 
s’obté un estalvi en la despesa de gestió dels residus 
i un augment dels retorns. En la taula comparativa es 
pot veure l’augment del cost del servei (+8.416,26), 
l’augment significatiu dels retorns per l’augment del 
reciclatge (-11.726,85€) i l’estalvi en la despesa de 
tractament dels residus (-6.062,52€). Per tant, l’estal-

vi total del cost de la gestió de residus del primer tri-
mestre és de 9.373,11€. 

Ús de la deixalleria

El sistema porta a porta ha comportat un augment de 
l’ús de la deixalleria. El primer trimestre s’han doblat 
els usuaris, de 362 usuaris el 2017 a 888 el 2018. La 
fracció que puja més és la vegetal i el d’objectes di-
versos que abans anaven al contenidor de rebuig.

Àrea emergència i àrees de disseminats

Durant els primers mesos de servei s’ha realitzat un 
reforç en la recollida dels contenidors de resta i de pa-
per de l’àrea d’emergència i de disseminats. S’ha tro-
bat molt cartró dels comerços, i a mitjans de setembre 
es van posar més contenidors a l’àrea d’emergència i 
també un reforç d’aquesta fracció a la deixalleria.

Els ciutadans són els que fan més ús de l’àrea d’emer-
gència i disseminats, sent el 81% del total d’entrades, 
els comerços el 6 % i la brigada/Ajuntament el 13%. 
Amb el sistema de control d’accés de l’àrea d’emer-
gència es té un registre dels usuaris que en fan ús, 
i des de l’Ajuntament o servei d’inspecció es podrà 
visitar els usuaris que en facin un mal ús.

Compostatge casolà

El nombre de compostaires s’ha doblat. Hem passat 
de 60 a 124 en aquest període, fet que també es deixa 
notar en el menor nombre de residus a recollir.

Incidències recollida

Hi ha una mitjana de 9 incidències per jornada:

• El 44 % de residus orgànics que no estaven amb 
bossa compostable

• El 32 % per treure residus el dia que no toca

• El 19 % degut a treure residus barrejats

• El 3 % per no fer servir el cubell d’orgànica re-
glamentari

• El 2% és degut a la no utilització del cubell de 
fracció vegetal reglamentari

Es donen algunes incidències per soroll i per la no re-
collida de residus, així com algun carrer en cul de sac 
en que s’està estudiant modificar el servei. Es segueix 
treballant per resoldre els problemes que van sorgint.



Campanya de protecció dels animals de companyia

El darrer trimestre s’han identificat 40 animals de 
companyia aprofitant els diversos descomptes que 
s’ofereixen, 22 dels quals es van posar gratuïtament 
durant el segon període de xipatge gratuït (tercera set-
mana de setembre). Concretament durant el trimestre 
s’han realitzat les següents actuacions:

• 22 xips gratuïts

• 7 xips amb vacuna

• 5 xips i ovariohisterectomia de gata

• 1 xip i esterilització gat

• 2 xips i ovariohisterectomia gossa - 25 kg

• 3 xips i esterilització gos.

El 2018, com a novetat, la campanya municipal ofe-
reix vacunes + xip a un preu reduït que durant tot l’any 
estarà vigent, i esterilització al 50% també durant tot 
l’any. Les actuacions es fan al Centre Veterinari On-
yar (972 473 006) sempre amb cita prèvia. 

Alhora, s’ofereix identificació gratuïta tot l’any al 
Centre d’Acollida d’Animals de la Selva de Tossa de 
Mar (972 340 813). El cost total d’aquesta actuació 
per l’Ajuntament ha estat de 1.391,50€ (iva inclòs).

El darrer trimestre s’han posat 40 xips

Més actuacions per a netejar les lleres dels rius

Gràcies a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (en el marc del Programa Treball i 
Formació, i a la gestió del personal per part del Con-
sell Comarcal) disposem d’una brigada de 4 persones. 
Des del passat 9 de novembre, un oficial forestal i tres 
peons fan tasques de neteja i manteniment de lleres 
públiques en horari de 7:00 a 14:30h. 

El Programa Treball i Formació té com a finalitat afa-
vorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades de llarga durada. L’import no sub-
vencionat és de 21,25€ per persona i dia, representant 
un total de 1.275€ (15 dies 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 Muni-
cipal. Es finalitzarà la neteja del Torrent de Bagastrà 
iniciada la passada primavera (Pins d’en Picó fins a 

Seguim millorant la capacitat hidràulica dels nostres torrents

C-25), esbrossada dels canyers de la riera Grevolosa 
que no es van poder fer amb mitjans mecànics i el 
manteniment del rec de les Fonts de Salitja.



En les darreres setmanes s’han retirat els fils elèctrics 
aeris del centre de Vilobí. La zona d’actuació ha sigut 
la mateixa que va abastar el Pla FEIL (Fondo Estatal 
de Inversión Local), el conegut com a Plan Zapatero, 
i que va permetre renovar els vials de la zona centre 
del poble. 

S’han retirat els cables de les travessies Cal Tet Es-
clopaté, Cal Nisso i Antiga Cal Metge, de la zona de 
la Llar d’Infants, tram dels carrers Girona i Sant Nar-
cís, i sobretot de la plaça Vella, la zona de la farmàcia 
i carrer Onyar.

Aquelles obres, acabades el 2010, van deixar prepa-
rada la xarxa elèctrica per eliminar els creuaments 
aeris però no es van retirar perquè calia continuar la 
tramitació, fer la revisió i cessió del nou cablejat a la 
companyia i signar un conveni. A principis del 2017 
es va reiniciar tota aquesta tramitació, que finalitza 
ara amb l’execució de l’obra.

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

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

NORA Servei recollida residus – 872 012 078

G

Properes convocatòries
Dijous, 22 de novembre a les 20.00h

Ple Municipal
Pavelló de Sant Dalmai

Eliminat el cablejat elèctric aeri del centre de Vilobí
Aquesta acció millora la imatge del paisatge urbà del nostre municipi

S’inicien les cremes
en règim de comunicació

A partir del passat dimarts 16 d’octubre va començar 
el període de comunicació de cremes i això vol dir 
que el ciutadà que necessiti encendre foc per una cre-
ma controlada, només cal que ho comuniqui fent el 
tràmit pertinent a l’Ajuntament on s’introduirà a la 
plataforma EACAT. Aquesta comunicació, no obs-
tant, no serà efectiva fins a l’endemà i no té cap cost 
pel ciutadà. 

Aquest període en règim de comunicació dura fins al 
14 de març de 2019 però quedarà suspès abans si el 
nivell de risc d’incendi forestal contemplat al Pla Alfa 
s’activa. En cas que aquest fet es produeixi, s’avisarà  
a tots els comunicants afectats mitjançant un SMS al 
mòbil.

Cal fer el tràmit a l’Ajuntament

La retirada del cablejat aeri, executada per l’empresa 
COMSA subcontractada per ENDESA, no ha tingut 
cap cost per l’Ajuntament. També s’han retirat 3 pals 
de la zona del Carrer Onyar, que un cop retirats els 
fils, només sustentaven l’enllumenat públic, de com-
petència municipal, que també s’ha soterrat.


