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El pressupost de Vilobí d’Onyar per al 2017 augmenta un 35% 
el capítol d’inversions
El Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va apro-
var el passat dijous 26 de gener el pressupost per 
a l’any 2017, que puja a 3.966.464,01 €. Els comp-
tes municipals van obtenir el vot favorable del 
Grup Municipal Independent (GMI) i l’abstenció 
del Partit Demòcrata (PDeCat). L’alcaldessa, Cris-
tina Mundet, va assegurar que aquest pressupost 
“representa una millora molt important quan a 
infraestructures, en la preservació del medi am-
bient i la participació ciutadana”, i en aquest darrer 
sentit va destacar que “gran part dels projectes i 
inversions han estat presentats i debatuts amb la 
ciutadania, a través de diferents tallers participa-
tius que hem dut a terme al llarg de l’any”.
Des de l’equip de govern es destaca l’increment 
d’uns 382.000 € (IVA inclòs) en el capítol 
d’inversions, el que representa un 35% respecte 
al pressupost de l’any passat. D’entre les actua-
cions previstes pel consistori vilobinenc de cara a 
aquest any s’hi troba la construcció d’una infraes-
tructura d’abastament d’aigua en alta pressió des 
de Salitja que permetrà una millora en la quali-
tat de l’aigua de Sant Dalmai, i que es podrà tirar 
endavant gràcies a una subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que en sufragarà un 88% del 
cost. Aprofitant aquests treballs, es preveu com-

pletar l’obra amb una via verda que, resseguint el 
mateix traçat, unirà els dos nuclis, el que ha es-
tat una reivindicació històrica dels veïns. En total, 
aquestes dues inversions s’eleven a uns 327.000 € 
(IVA inclòs). 
Altres projectes rellevants per al 2017  que in-
clou aquest pressupost són la renovació total de 
l’enllumenat públic del municipi, que té un cost 
total d’uns 320.000 € (IVA inclòs) -part de la inver-
sió l’assumirà l’empresa adjudicatària-, així com la 
millora i ordenació de la plaça dels Països Cata-
lans de Sant Dalmai, amb un cost d’uns 70.000 € 
(IVA inclòs). En relació a l’enllumenat, l’alcaldessa 
Cristina Mundet va assenyalar que “a banda 
d’implicar una modernització absoluta de la seva 
gestió i funcionament, suposarà no només un es-
talvi energètic pel municipi sinó que disminuirà 
sensiblement la contaminació lumínica i l’emissió 
de CO2”, alhora que va remarcar que “això, sumat 
al 0’5% de l’IBI que es destinarà a projectes me-
diambientals, implica un compromís del con-
sistori i un salt endavant envers la protecció del 
medi ambient”. 
Finalment, dins aquests comptes, l’equip de go-
vern destinarà enguany 25.000 € (IVA inclòs) a 
pressupostos participats.
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Altres propostes i mocions del Ple 
del mes de gener

En la sessió plenària del passat mes de gener 
també es van tractar altres temes, a banda del 
Pressupost, entre els quals la proposta per des-
tinar el 0,5% de l’IBI a la protecció, foment i sal-
vaguarda de la flora, la fauna i el paisatge natural 
del municipi, que va ser aprovada amb els vots a 
favor del GMI i l’abstenció del PDeCat, i la propos-
ta de suport a la campanya ‘Casa Nostra És Casa 
Vostra’ i a la Campanya de suport a l’acollida de 
població refugiada en trànsit a Europa víctima 
dels conflictes armats a l’àrea mediterrània, que 
es va aprovar per unanimitat. 
En l’apartat de mocions, es va presentar un text 
en el qual es demanava a l’Estat que els ajunta-
ments cobrin el 100% de l’IBI de les autopistes, 
que va ser aprovada per unanimitat, així com una 
moció en la qual es denuncien els atacs espa- 
nyols a la política catalana, i que anava en defen-
sa de l’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau, davant 
el procés obert contra ells per haver posat les ur-
nes durant la consulta del 9N. Aquesta darrera  va 
ser aprovada també per unanimitat. Campanya informativa sobre 

l’estacionament amb límit horari

Del 12 al 21 de gener l’Ajuntament va dur a terme, a 
través de la Guàrdia Municipal, una campanya infor-
mativa adreçada a tota la ciutadania amb l’objectiu 
de conscienciar sobre el funcionament correcte de 
l’estacionament amb límit horari / zones blaves del 
centre de Vilobí, així com sobre les possibles san-
cions en cas d’infracció. Trobareu més informació al 
web de l’Ajuntament, on hi podreu consultar el do-
cument informatiu on s’expliquen tots els detalls.

Properes convocatòries:

Diumenge, 12 de febrer - matí
Mercat del Sol i la Lluna
Plaça Nova (Vilobí)
Descarregada d’antiguitats
CIM La Selva (Aeroport)

Diumenge, 12 de febrer - 11.30h
Inici del curs de sardanes
Gimnàs de l’Escola Josep Madrenys (Vilobí)

Divendres, 17 de febrer - 17h
L’Hora del Conte
Biblioteca Can Roscada (Vilobí)

Calendari fiscal de l’any 2017

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comar-
cal ha elaborat el calendari fiscal per a l’exercici 
de 2017 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic del municipi.

Impost de vehicles de tracció mecànica:
del 3 de juliol al 31 d’agost

Béns immobles de característiques
especials / escombraries / clavegueram/ 

cementiri / guals / llicència auto-taxis / IAE / 
impost de vehicles de tracció mecànica:

de l’2 de maig al 30 de juny

IBI urbana / IBI rústica:
de l’1 de setembre al 31 d’octubre

Per a la vostra informació, es compta amb aten-
ció ciutadana al propi ajuntament tots els dime-
cres de cada mes (excepte festius). D’altra banda, 
a principis de març s’enviarà el calendari perso-
nalitzat a tots els contribuents.

Presentació de l’avantprojecte 
de la nova ordenança d’animals

Els baixos de Can Roscada de Vilobí van acollir el di-
marts 31 de gener la presentació i el debat sobre 
l’avantprojecte de la nova ordenança de protecció, 
control i tinença d’animals domèstics i de compan-
yia. Podeu consultar el document al web municipal 
(dins l’apartat Ordenances i Reglaments de la sec-
ció Ajuntament).


