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S’han iniciat les obres d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa al pati de l’escola Josep Madrenys. L’ac-
tuació consisteix en la col·locació d’una caldera de 
biomassa amb estella forestal, de 200 kWt de potèn-
cia, que donarà aigua calenta i calefacció als edificis 
municipals de l’escola, la llar d’infants i el pavelló 
de Vilobí d’Onyar. Els objectius principals són la re-
ducció d’emissions de CO2 al medi ambient i l’estalvi 
econòmic per a l’Ajuntament.

El cost total de la instal·lació és de 173.752,72 eu-
ros (IVA inclòs) dels quals 71.798,64 euros els  paga 
el programa Europeu FEDER (50% del total sense 
IVA), 35.899,32 euros els paga la Diputació de Gi-
rona (25% del total sense IVA) 66.054,76 euros són 
a càrrec de l’Ajuntament (35.899,33 € d’inversió + 
30.155,43 euros d’IVA del total).

Els darrers anys el cost energètic sumat dels tres equi-
paments públics ha sigut d’uns 17.000€/any i ha anat 
en augment degut a l’alça de preus del gasoil i el gas. 
Amb la instal·lació de la caldera de biomassa s’ha 

calculat un estalvi econòmic anual del 65%, per tant 
la despesa energètica anual passarà a ser de 5.763,18 
euros. Així doncs, a part de la positiva reducció 
d’emissions de CO2 al medi, aquesta instal·lació per-
metrà un estalvi econòmic anual de més de 10.000€, 
amb un període d’amortització de la instal·lació d’en-
tre 6 i 7 anys, mentre que la vida útil d’una caldera de 
biomassa d’aquestes característiques és de 15 anys.

Alhora, i segons el plec de condicions de licitació, 
l’empresa adjudicatària haurà de realitzar diverses 
millores: un sistema de telegestió per saber en tot mo-
ment el consum i el funcionament de la instal·lació, 
millores tècniques en la sectorització de l’escola (per 
poder escalfar independentment la zona sud i nord), 
revestiment exterior de la instal·lació per tal de millo-
rar la seva integració arquitectònica, canvi i millora 
d’il·luminació a LED de la pista del pavelló i canvi 
d’il·luminació a LED de la llar d’infants.

Es preveu que la caldera pugui entrar en funciona-
ment a l’abril.

Caldera de biomassa per l’escola, el pavelló i la llar
Més estalvi i protecció del medi ambient



Nova aula de P-0 a la Llar d’Infants de Vilobí

Actualment la Llar d’infants de Vilobí d’Onyar dispo-
sa de dues aules de P-1 (26 places) i dues de P-2 (40 
places) i només una de P-0 (8 places). Així doncs, per 
tal de donar acollida als nadons preinscrits, amb el 
vist-i-plau del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’han realitzat obres a la llar 
per obtenir una nova aula de P-0 i ampliar en 8 places 
més l’oferta actual. 

Les obres, que s’han efectuat majoritàriament durant 
les festes de Nadal, han consistit en habilitar l’anti-
ga sala de mestres com a nova aula, ampliant-la mi-
tjançant la incorporació del lavabo, el vestuari del 

personal i part del passadís, a més de donar-li sortida 
al pati. També, en compliment del Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer 
cicle de l’educació infantil, ha calgut habilitar el bany 
comunitari com a bany per les mestres amb una du-
txa, cosa que ha obligat a ampliar el safareig per tal 
de posar-hi els estris de neteja. Alhora, es realitzarà 
una nova sala de mestres, tancament amb panells, a 
l’entrada de l’equipament.

Es preveu que els treballs estiguin totalment acabats 
a principis de febrer. El cost de les obres ha sigut de 
16.000 euros (IVA inclòs).

S’atén a les necessitats de les famílies que s’havien quedat sense plaça



Campanya de protecció d’animals de companyia 2019

Comença de nou la campanya de protecció d’animals 
de companyia, i repetim el mateix format que l’any 
2018 on es van oferir diverses novetats: 

• Dues setmanes d’identificació gratuïta a l’any 
(l’última de febrer i l’última de setembre) al Cen-
tre Veterinari Onyar amb cita prèvia al 972 473 
006. 

• Durant tot l’any vacunes + identificació a un preu 
reduït

• Durant tot l’any també, campanya d’esterilització 
al 50%.

Alhora, s’ofereix identificació́ gratuïta tot l’any al 
Centre d’Acollida d’Animals de la Selva situat a Tos-
sa de Mar (972 34 08 13).

En la campanya 2018 es van realitzar 73 xipatges 
(dels quals 37 gratuïts i 36 xipatges+vacunació amb 
descompte) i 36 esterilitzacions. El cost total de la 
campanya 2018 va ser de 4.623 € (IVA inclòs).

Donat l’èxit de la darrera edició, es 
repetirà el mateix format

Amb l’objectiu de controlar els felins de carrer

Activem el ‘Projecte Gat’

A finals del 2018 es va iniciar el Projecte Gat mit-
jançant conveni amb la Fundació Fauna. El Projecte 
Gat és un projecte mediambiental i de salut pública, 
elaborat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
del gat de carrer, alhora que s’evita la proliferació in-
controlada de gats, amb les molèsties que se’n deriven 
per les males olors, defecacions, restes de menjar, èpo-
ques de zel,… 
Així doncs, per tal de minimitzar els conflictes i les 
molèsties ocasionades per les colònies descontrolades 
de gats, es proposa un model de solució, ja àmplia-
ment conegut i utilitzat per altres agrupacions a nive-
ll nacional, que permetrà arribar a un equilibri mit-
jançant l’esterilització dels gats i la gestió adequada de 
les colònies, evitant la superpoblació felina.
El mètode consisteix en la captura, esterilització i re-
torn del gat al seu lloc d’origen per tal de controlar-ne 
la població i poder desplaçar la colònia si és necessa-
ri. Les colònies controlades no augmenten en nombre 
sinó que el cicle natural fa que amb els anys vagin dis-

minuint. En el Projecte hi col·labora el Centre Veteri-
nari Onyar, realitzant les esterilitzacions d’aquests gats 
de carrer a preu de cost.
Si t’interessa el projecte, si alimentes gats de carrer, si 
et preocupa el seu benestar, si vols protegir-los, si et 
causen molèsties,... t’esperem el proper dijous 7 de fe-
brer a les 20 hores a la Sala d’Actes de Can Roscada, on 
es realitzarà una nova reunió explicativa del projecte.



Vilobí d’Onyar congelarà la totalitat dels tributs mu-
nicipals per al 2019 amb el compromís de l’equip de 
govern amb la moderació i la contenció fiscal. Els 
preus dels serveis municipals es mantindran en els 
mateixos valors que l’any passat. 

Estudiada la recaptació, la capacitat d’endeutament i 
la gestió econòmica de la despesa en els últims anys, 
i en compliment de l’escenari pressupostari previst 
per aquest 2019, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar està 
en bones condicions econòmiques que permeten con-
gelar les taxes i els impostos i no carregar més fis-

calment les economies familiars i empresarials dels 
conciutadans. 

Es mantindran congelats els impostos, taxes i preus 
públics del municipi com ara l’IBI (impost sobre béns 
i immobles), l’impost sobre vehicles de tracció me-
cànica (altrament dit impost de circulació), l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), 
l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), la taxa 
de recollida d’escombraries, els preus de la llar d’in-
fants i el de les instal·lacions municipals, entre  molts 
d’altres.

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
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Congelació dels tributs municipals pel 2019
Les bones condicions econòmiques de l’Ajuntament ho permeten

Participa al ‘Projecte Gat’
El proper dijous, 7 de febrer, a la Sala d’Actes de Can 
Roscada hi haurà una propera trobada per parlar 
sobre el ‘Projecte Gat’ : 

Dijous, 7 de febrer
20 hores

G

Reforç dels contenidors 
de fracció vegetal

Des del passat dilluns 21 de gener i durant tot el mes 
de febrer es reposaran els contenidors de fracció ve-
getal per tal de reforçar la temporada de poda, que 
aquest any, excepcionalment i degut al clima, s’ha 
endarrerit més del que és habitual. Els podreu trobar 
a: Salitja i Sant Dalmai, i a les urbanitzacions de Cal 
Ferrer-Pagès, Can Terrer, Can Bells i al veïnat de l’ae-
roport.

Durant aquest període es podrà seguir utilitzant nor-
malment els cubells de 120 i 240 litres per aquesta 
fracció en la recollida porta a porta. 

També recordar que teniu a la vostra disposició la 
deixalleria municipal a tal efecte els dimarts i diven-
dres a la tarda (de 16 a 19h) i els dimecres i dissabtes 
al matí (de 9 a 13h). 

Se n’han instal·lat a Salitja, Sant 
Dalmai, i a les urbanitzacions de Cal 
Ferrer-Pagès, Can Terrer i Can Bells


