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Subvenció de la Diputació 
de Girona per la millora de 
l’enllumenat públic

La Diputació de Girona ha concedit una sub-
venció a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar dins el 
Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS) de 
l’anualitat 2015 per import de 15.313,69€, desti-
nada a la millora de l’enllumenat públic dels nu-
clis de Vilobí i Salitja.

D’una banda, s’ha millorat l’enllumenat públic 
del C/Canigó de Vilobí, obra portada a terme 
durant el maig de 2015, i per altra, s’ha millorat 
l’enllumenat de la Plaça Catalunya de Vilobí i 
l’enllumenat de Salitja, obra portada a terme du-
rant el desembre de 2015.

Campanya per a identificar i
censar els animals de companyia

Des de l’any 2008 és obligatori que els animals 
de companyia estiguin identificats (amb xip) i
censats.

És per aquest motiu que per tal d’anar regularit-
zant aquesta obligació i facilitar el retorn als seus 
amos dels animals de companyia perduts, des de 
l’Ajuntament promovem una campanya que in-
clou la identificació (xipatge) gratuïta d’animals 
per al proper dia 29 de gener i l’esterilització al 
50% de descompte durant tot el mes de febrer. 

Apunteu-vos-hi!

Substitució del parallamps de 
l’Escola Josep Madrenys

El dimecres 23 de desembre es va substituir el 
parallamps de l’Escola Josep Madrenys, ja que 
estava desfassat i fora de les normatives i reque-
riments de seguretat actuals.



www.vilobidonyar.cat 
www.facebook.com/vilobidonyar

Subscripció al butlletí electrònic 
E-BIM!

Juntament amb el BIM hem posat en marxa l’E-
BIM, el butlletí electrònic de l’Ajuntament. Si vo-
leu rebre periòdicament les principals notícies i 
l’agenda del municipi al vostre correu, inscriviu-
vos seguint l’enllaç que hi ha al web municipal.

Reparació de diversos camins del 
municipi

A final d’any, des de l’Ajuntament es va dur a ter-
me la reparació d’alguns camins del nostre mu-
nicipi que tenien pendents diversos treballs de 
millora, entre els quals el camí de Can Sigmasa 
a Can Cua, el camí vora l’Onyar des del camp de 
futbol a la carretera de Santa Coloma, el carrer de 
la Taronjeta al Castell i els diversos carrers sense 
pavimentar de la urbanització de Can Bells. 

Podeu consultar les percepcions econòmiques mensuals dels representants públics al web municipal!

Les sessions plenàries al YouTube!

L’Ajuntament està impulsant diverses mesures 
per tal de contribuir a l’apropament de la gestió i 
l’actualitat municipal a la ciutadania. Una d’elles 
és la publicació en vídeo de les sessions plenàries 
del municipi a YouTube.

S’hi pot accedir seguint l’enllaç que trobareu al 
web municipal www. vilobidonyar.cat

Properes convocatòries:

Ple municipal ordinari:
Dijous, 28 de gener
20h als Delmes de Salitja

Reunió amb els equips de futbol

La regidoria d’Esports convoca els dos equips de 
futbol del municipi (AE Vilobí i FC Vilobí) per ana-
litzar la situació actual i fer un plantejament de 
futur. La reunió tindrà lloc aquest proper diven-
dres 22 de gener, a les 20h, al Teatre Can Sagrera 
de Vilobí. 


