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El passat 25 de febrer es van iniciar les obres de con-
nexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable i via 
verda que unirà els pobles de Salitja i Sant Dalmai. 

Actualment, les dues poblacions disposen de xarxes 
independents. Aquesta connexió millorarà el servei 
d’aigua potable tant en qualitat com en quantitat, ga-
rantint el cabal de subministrament i eliminant l’ex-
cés de nitrats a Sant Dalmai.

La xarxa d’abastament en alta (alta pressió) recorre 
una longitud de 1,5 km des del dipòsit de Salitja al 
dipòsit de Sant Dalmai. La nova Via Verda tindrà una 
longitud d’1 km unint els dos nuclis urbans amb la 
construcció d’una passera sobre el Rec Banyacans, 

els elements de drenatge i protecció en tot el reco-
rregut així com l’enllumenat a la cruïlla amb el Camí 
de les Fonts per tal de garantir la seguretat en aquest 
punt.

L’obra ha estat adjudicada mitjançant concurs públic 
a l’empresa MIRFER SA, empresa de Sant Feliu de 
Guíxols, per un import de 332.439,40€. Aquesta obra 
gaudeix d’una subvenció de l’ACA de 168.000€.

Està previst que les obres finalitzin a mitjans del 
mes de maig. Donat que la Junta Electoral no per-
met realitzar actes d’inauguració d’obres en període 
pre-electoral, la inauguració de la nova Via Verda no 
es podrà fer fins el mes de juny.

Millorem les infraestructures i la mobilitat
Comencen les obres de connexió de la xarxa d’aigua i de la 
Via Verda entre les poblacions de Salitja i Sant Dalmai



Què fer quan trobem un animal perdut o abandonat

El servei de recollida d’animals de companyia del 
Consell Comarcal de la Selva va recollir 1.200 gossos 
i 100 gats durant el passat 2018, d’aquests un 55% 
van ser recuperats pels seus propietaris i la resta van 
ser gestionats pel Centre d’Acollida d’Animals de la 
Selva (CAAS).

Al municipi de Vilobí d’Onyar el servei comarcal va 
recollir 21 gossos i 4 gats, a aquests hi cal afegir tots 
els que els serveis municipals van recollir i retornar 
de forma directa sense haver de trucar al servei co-
marcal. 

La legislació vigent a Catalunya diu que correspon 
als ajuntaments recollir i controlar els animals aban-
donats, perduts o assilvestrats en el seu territori o de-
legar el servei a entitats supramunicipals, en el cas de 
Vilobí d’Onyar el servei el presta el CAAS.

Què cal fer doncs?

1. Definir bé la localització de l’animal.  

2. Anar amb compte amb l’animal, perquè pot estar 
espantat o desorientat, i pot reaccionar de manera im-
previsible. 

3. Només si l’animal ho permet, mirar la placa iden-
tificativa, que per llei ha de portar al coll, i en què hi 
han de constar les dades de contacte del propietari. En 
aquest cas, podeu contactar amb el propietari directa-

ment o bé trucar a la Guàrdia Municipal per tal que en 
gestionin la recuperació.

4. Si l’animal no porta cap placa, o no es deixa agafar, 
notifiqueu la localització de l’animal a l’Ajuntament 
perquè es puguin prendre les mesures necessàries, 
tant per a l’atenció veterinària de l’animal, com per 
a la identificació i localització del propietari a través 
del registre d’animals ANICOM.

Aquest avís es pot fer per telèfon als ens següents:

• Guàrdia Municipal de Vilobí d’Onyar: 972 473 704

• Centre d’Acollida de La Selva: 972 340 813

Recordem que els propietaris de gossos i gats estan 
obligats a identificar les seves mascotes mitjançant 
microxip i donar-les d’alta al registre de l’Ajunta-
ment. Des del 2016 l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva 
i el Centre Veterinari Onyar portem a terme diferents 
campanyes d’identificació i cens de forma gratuïta. 

Els gats feréstecs, no domèstics, tenen una altra ges-
tió, a través de la creació i manteniment de colònies de 
gats controlades per voluntaris autoritzats. En aques-
tes colònies, els animals s’esterilitzen i conviuen en 
espais públics sota el control i seguiment de l’Ajun-
tament i el col·lectiu de voluntaris locals a través del 
Projecte Gat.

La col·laboració ciutadana és vital per a que hi hagi un bon final



Neteja del torrent del Bagastrà

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, hem disposat d’una brigada de 4 per-
sones. Un oficial forestal i tres peons han fet tasques 
de neteja i manteniment de lleres públiques des del 
passat dia 21 de febrer fins a l’11 de març en horari de 
7:00 a 14:30 hores. El Programa Treball i Formació 
té com a finalitat afavorir la inserció laboral i millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades de llarga du-
rada.

L’import no subvencionat és de 60,48€ per persona 
i dia (formació i seguretat social incloses), represen-
tant un total de 3.145€. 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 Municipal.

Amb aquesta brigada s’ha continuat la tasca iniciada 
l’any 2016 als Pins d’en Picó de neteja del Torrent del 
Bagastrà, aquesta vegada des de Can Capítol fins a 
Can Salvà.

Seguim millorant la capacitat hidràulica dels nostres recs i torrents

Reasfaltats diversos trams de vies en mal estat

S’han realitzat els treballs de re-asfaltatge de diversos 
trams que es trobaven en molt mal estat. Concreta-
ment es tracta de l’acabament del camí de Can Viader 
(realitzat parcialment amb una subvenció acotada i 
per tant quedava un tram per fer), el camí a tocar de 
l’aeroport que porta al Restaurant el Mirador i diver-
ses cases, i d’un tram del Carrer Sant Narcís.

Així mateix, se n’ha fet la senyalització horitzontal 
(línies), especialment indicada en dies de boira i mal 
temps, i també molt recomanable per a la conducció 
nocturna.

L’import d’adjudicació total dels projectes va ser de 
96.727,61 € (IVA inclòs).

També s’ha repintat la senyalització horitzontal, millorant la visibilitat



El passat dia 15 de març va entrar en vigor la prohibi-
ció de realitzar activitats amb risc d’incendi forestal 
als terrenys forestals i a la franja de 500m. que els 
envolta, i que durarà fins al 15 d’octubre.

No obstant, i com cada any, és possible dur a terme al-
guna activitat d’aquest tipus, com la d’encendre foc, 
sempre que sigui explícitament necessària i regulada 
per una autorització expressa i excepcional del Cos 
d’Agents Rurals. 

Aquesta activitat ha de rebre primerament el vistiplau 
de l’Ajuntament. Els interessats han de presentar la 
sol·licitud a l’Ajuntament i llavors es tramita a l’ofi-
cina d’Agricultura de Sta. Coloma de Farners. A par-
tir d’aquí els Agents Rurals faran una inspecció del 
lloc i trametran un informe de viabilitat autoritzant o 
denegant la sol·licitud.

Tenint en compte la situació meteorològica d’aquest 
hivern, només s’autoritzaran aquelles que es puguin 

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, 28 de març de 20.00h

Ple Municipal
Salitja

Comença la prohibició de fer foc
Del 15 de març al 15 d’octubre no es podrà fer foc sense autorització

ITV per a vehicles 
agrícoles i ciclomotors

La Unitat Mòbil de Preven Control efectuarà les revi-
sions ITV els dies 11 d’abril de 9:00 a 14:00h i el 12 
d’abril de 9:00 a 12:30h al Passeig Lluís Companys 
de Vilobí d’Onyar.

Els tractors i remolcs estan exempts fins a l’antiguitat 
de 8 anys, han de passar la revisió biennalment dels 
8 als 16 anys i anualment a partir dels 16 anys d’anti-
guitat. Els ciclomotors de 49cm3 estan exempts fins a 
l’antiguitat de 3 anys i han de passar la revisió bien-
nalment a partir dels 3 anys d’antiguitat.

Cal reservar hora prèvia trucant al 972492912 o a 
www.citaprevia.cat

Apropant el tràmit al ciutadà

justificar degudament davant d’una causa de força 
major o de necessitat. No s’autoritzaran activitats 
lúdiques ni festives (barbacoes, focs d’esbarjo, fo-
gueres, pirotècnia, etc) a particulars, i es restringiran 
les que siguin sol.licitades per entitats socials, cultu-
rals, etc. Per aclarir qualsevol dubte podeu trucar als 
Agents Rurals al telèfon 972 40 53 40.


