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El ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar del passat 
mes de març va aprovar per unanimitat donar su-
port a l’Assemblea d’Electes de CATalunya (AECAT), 
impulsada per l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI), amb el compromís que, de mane-
ra individual i voluntària, en formalitzin la seva acre-
ditació. Ho va fer a través de la moció presentada 
per la delegació territorial de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) al nostre municipi.
De fet, en el seu moment, abans de les eleccions 
municipals, es va impulsar una campanya per tal 
que els càrrecs electes, que així ho volguessin, 
s’inscrivissin a l’Assemblea de Càrrecs Electes, ara 
l’executiva de l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI) ha iniciat un procés d’acreditació 
voluntària pels 9.283 càrrecs electes, siguin del par-
tit que siguin. Aquesta iniciativa respon al fet que el 
procés entra en “una recta final” on cal tenir “tots els 
instruments preparats” pel que pugui passar en els 
propers mesos. L’objectiu proposat és “poder arribar 
amb total normalitat a fer el referèndum” però que 
“si hi ha obstacles”, els càrrec electes estaran “pre-
parats i organitzats”. L’AMI és l’entitat impulsora de 
l’AECAT però aquesta és una proposta oberta a la 
totalitat d’electes. 

En paraules de la presidenta de l’AMI: “Estem parlant 
d’un espai de debat de tots els càrrecs catalans ele-
gits a les urnes on es parlarà  de democràcia més en-
llà de si els participants són o no independentistes”. 
Les funcionalitats d’aquesta assemblea, les determi-
naran els seus membres.
A través del web www.aecat.cat, els 9.077 regidors, 
regidores i alcaldes dels municipis catalans, els 135 
diputats i diputades al Parlament de Catalunya, 47 
diputats i diputades al Congrés dels Diputats, 16 se-
nadors i 8 eurodiputats poden fer el seu registre.

El Ple de Vilobí d’Onyar dóna suport a l’Assemblea d’Electes de Cata-
lunya (AECAT)

Nous horaris de servei de la Guàrdia Municipal

Hivern (gener, febrer, març, abril, novembre, desembre):

- De dilluns a divendres de 7 h a 22 h.
- Dissabte i diumenge de 8 h a 20 h.

Estiu (maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre):

- De dilluns a divendres de 7 h a 23 h
- Dissabte i diumenge de 7 h a 23 h



Nova ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals 
domèstic i de companyia

Més de 100 propostes rebudes durant la primera fase dels 
Pressupostos Participats corresponents al 2017
Al llarg de tres setmanes -del 20 de març al 9 
d’abril- les bústies físiques i virtuals han rebut un 
total de 104 propostes en el marc de la primera 
fase dels Pressupostos Participats del nostre mu-
nicipi corresponents al 2017. Aquest procés per-
met que  els ciutadans puguin decidir el destí de 
25.000€ del pressupost d’inversions del consitori.  
El proper pas es durà a terme properament, amb 
una jornada de participació per tal de prioritzar 
les propostes rebudes i triar les que generin més 
consens. Finalment, les propostes que hagin es-
tat prioritzades al taller passaran a la fase de vo-
tació final.

La voluntat de regular la protecció i la tinença 
responsable dels animals adaptada als temps 
actuals i alhora d’incorporar les darreres modi-
ficacions legislatives a la normativa sectorial vi-
gent, és el que ha propiciat l’elaboració d’una 
ordenança, amb l’objectiu de millorar i garantir 
la convivència entre persones i animals al nostre 
municipi. A continuació hi teniu un resum dels 
principals punts del text, que trobareu íntegra-
ment al web municipal!

•	 El propietari/posseïdor està obligat a identi-
ficar el seu animal mitjançant la implantació 
d’un microxip homologat.

•	 El propietari/posseïdor està obligat a 
inscriure’ls en el cens municipal.

•	 Està prohibit alimentar als gats i coloms a la 
via pública.

•	 Els propietaris o posseïdors de gossos con-
siderats potencialment perillosos hauran de 
disposar de la llicència administrativa per a 
la seva tinença i conducció, que l’expedirà 
l’Ajuntament.

•	 És prohibit mantenir els animals de compan-
yia en vehicles estacionats més de 2 hores. En 
cas de detectar algun cas que pugui fer pe-
rillar la salut o la vida de l’animal, els agents 
de l’autoritat podran fer ús de la força per tal 
d’alliberar l’animal.

•	 El sacrifici d’un animal, s’ha de fer sota control 
i responsabilitat d’un veterinari, al igual que el 
tractament de les seves restes.

•	 S’ha de garantir la tranquil·litat dels veïns du-
rant la nit. Es prohibeix, des de les 22 h fins 
a les 8 h, deixar en espais oberts els animals 
domèstics que puguin causar molèsties als 
veïns.

•	 L’ajuntament o l’ens local supramunicipal co-
rresponent, s’han de fer càrrec dels animals 
abandonats o perduts. El termini per recupe-
rar un animal és de vint dies i amb el paga-
ment previ de totes les despeses originades.

•	 Els animals han d’anar sempre lligats excepte 
en els indrets determinats per l’autoritat mu-
nicipal. Queden exclosos els gossos de treball 
(cacera, pastors) durant l’exercici del seu tre-
ball.

•	 Els animals de companyia han de dur perma-
nentment una placa identificadora, o similar, 
adaptada al collar o a la corretja en què han 
de constar com a mínim el telèfon de la perso-
na que n’és posseïdora o propietària.

•	 Està prohibit comercialitzar amb animals ex-
cepte els llocs de venda i de cria autoritzats 
i les donacions entre els particulars (de llurs 
animals de companyia, que no tinguin afany 
de lucre).

•	 És obligat recollir els excrements dels nostres 
animals i evitar les miccions en les façanes 
d’edificis i en el mobiliari urbà.

•	 L’ordenança preveu sancions per als incompli-
ments lleus, greus i molt greus.



Un total de 529 mostres per fer-se donant de 
medul·la òssia és el resultat de la campanya soli-
dària engegada per l’Ajuntament i que es va dur a 
terme al llarg de dos dies a la sala d’actes de Can 
Roscada de Vilobí.
La primera jornada va tenir lloc el 12 d’abril i les 
cues van ser constants al llarg de tota la tarda, 
arribant a aconseguir fins a 365 mostres. La set-
mana següent, el dimecres19 d’abril, es va fer la 
segona sessió, on se’n van recollir 164, assolint el 
repte de superar de les 500 que s’havia proposat 
el consistori com a objectiu.
L’origen de la campanya es troba en el cas d’en 
Pau, un infant de 18 mesos del municipi que està 
pendent d’un trasplantament a causa de la leu-
cèmia que pateix. Aquestes 529 persones que 
han participat aquests dos dies a la convocatòria 
solidària han entrat a formar part del registre uni-

versal de possibles donants compatibles, que pot 
servir tant per ajudar al nostre veí com d’altres 
persones que es troben en la mateixa situació. 
Aquest registre compta amb més de 30.000.000 
de persones arreu del món.
Les xarxes socials, el Whatsapp, així com la 
col·laboració dels mitjans de comunicació ha es-
tat clau per poder donar a conèixer el cas d’en 
Pau, així com per publicitar la xerrada informativa 
del divendres 7 d’abril -que va reunir prop de 400 
persones al Teatre Can Sagrera- i les dues jorna-
des de recollida de mostres. 
Des de l’equip de govern es vol fer un “agraïment 
molt especial a totes les persones, provinents del 
municipi, però també d’altres poblacions de les 
comarques gironines, com de diversos punts de 
Catalunya, per la seva implicació i el seu gra de 
sorra solidari”.

Repte aconseguit: 529 mostres per fer-se donant de medul·la òssia 
en dos dies

El Ple del passat mes de març va aprovar per una-
nimitat l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa local 
SITMUN-GIRONA, una plataforma de gestió de 
la informació territorial que permet la integració 
de la informació cartogràfica disponible amb la 
informació pròpia de les corporacions locals in-
dependentment del model de dades o del sis-
tema de gestió de cada ens local. El sistema és 
gestionat des del Servei de Promoció Econòmica-
Diplab de la Diputació de Girona. SITMUN es va 
dotant de noves funcionalitats que complemen-
ten les existents, una d’aquestes iniciatives és el 

manteniment distribuït d’informacions geogràfi-
ques, entre les quals hi ha la base de dades muni-
cipals de carrers i adreces, l’inventari de serveis i 
equipaments o bé, la gestió de llicències d’obres, 
informacions de competència municipal.
SITMUN posa a disposició dels ajuntaments, i al-
tres entitats locals, cartografia produïda per dife-
rents administracions, de forma homogeneïtza-
da i/o harmonitzada a escala provincial, a través 
d’un mòdul visualitzador que permet la consulta, 
l’anàlisi i la impressió d’informació relacionada 
amb el territori.

Adhesió de l’Ajuntament a la xarxa local SITMUN-GIRONA



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

Divendres, 28 d’abril 
ITV vehicles agrícoles
Avinguda Lluís Companys (Vilobí)

Dissabte, 6 de maig - 10h
Curs tinença responsable d’animals (p. teòrica)
Sala d’actes de Can Roscada (Vilobí)

Emergències – 112

Bombers – 085

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

Properes convocatòries

Amb motiu del 50è aniversari de la inauguració 
de l’Aeroport Girona Costa Brava, que va tenir lloc 
el passat 1 d’abril, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
fa una crida per a fer arribar fotografies antigues 
de les instal·lacions per tal de realitzar diverses 
activitats commemoratives. Així mateix, durant 
aquest aniversari es durà a terme un reconeixe-
ment a tots els qui han estat treballadors/es de 
l’Aeroport. 
Per a més informació podeu contactar amb les 
oficines municipals. 

Necessiteu anar a la deixalleria de Vilobí d’Onyar i 
no en sabeu els horaris? Aquí els teniu! 

* Dimarts, de 16h 19h
* Dimecres, de 10h a 14h
* Divendres, de 15h a 19h
* Dissabte, de 10h a 14h

Tens fotografies antigues de l’AEROPORT?

Horaris deixalleria municipal

Telèfons d’interès


