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L´Ajuntament de Vilobí d´Onyar, 
amb la voluntat de contribuir al 
manteniment del teixit comercial 
local i reprendre l´activitat econò-
mica del municipi, va posar en 
marxa una segona convocatòria 
dels ajuts d´emergència per a pro-
fessionals, empreses i comerços 
locals que es van veure obligats a 
cessar total o parcialment la seva 
activitat durant l´emergència sani-
tària.

Aquesta segona convocatòria esta-
va destinada només a tots aquells 
que no es van presentar a la pri-
mera. L´objecte era contribuir a 
sufragar les despeses habituals 

relacionades amb l´activitat 
econòmica que es van conti-
nuar pagant malgrat el tanca-
ment del negoci.

L´Ajuntament va rebre un 
total de 18 sol·licituds pre-
sentades des de l´inici de la 
convocatòria, amb la resolu-
ció favorable del 100% . Per 
tant s´han atorgat un total de 
15.406,52 euros, que en els 
propers dies seran ingressats 
als 18 professionals que han 
demanat l´ajut d´emergència. 

Aquesta quantitat atorgada s´ha 
de sumar als 14.751,40 euros en-

tregats a la primera convocatòria 
amb un total de 30.157,92 euros en 
ajuts directes al teixit professional 
i comercial del nostre municipi.

Segona convocatòria dels Ajuts d’Emergència
Per a professionals, empreses i comerços locals 

Prohibició de fer foc
Entre el 15 de març i el 15 d’octubre 
El proper dia 15 de març entrarà en 
vigor la prohibició de realitzar ac-
tivitats amb risc d’incendi forestal 
als terrenys forestals i a la franja 
de 500m. que els envolta. La pro-
hibició durarà fins al 15 d’octubre.

No obstant, i com cada any, és pos-
sible dur a terme alguna activitat 
d’aquest tipus, com la d’encendre 
foc, sempre que sigui explícita-
ment necessària i regulada per una 
autorització del Cos d’Agents Ru-
rals. 

Aquesta activitat ha de rebre pri-
merament el vistiplau de l’Ajun-

tament. Les persones interessades 
han de presentar la sol·licitud a 
l’Ajuntament i llavors es tramita 
a l’oficina d’Agricultura de Sta. 
Coloma de Farners. No s’autorit-
zaran activitats lúdiques ni festives 
(barbacoes, focs d’esbarjo, fogue-
res, pirotècnia, etc) a particulars, i 
es restringiran les que siguin fetes 
per entitats socials, culturals, etc i 
només en casos expressos i excep-
cionals. 

Les activitats de particulars amb 
risc d’incendi (calçotades, aniver-
saris, etc) caldrà fer-les a les àrees 
recreatives habilitades o amb bar-

bacoes degudament legalitzades. 
No obstant serà possible autoritzar 
una activitat amb risc, si aquesta 
l’organitza una entitat reconeguda 
per l’Ajuntament, i sempre seguint 
els condicionants tècnics de l’au-
torització.

Per últim, recordar que a les àrees 
recreatives del municipi: Les 
Fonts de Salitja, àrea de l’Onyar, 
La Resclosa... està prohibit fer foc.

Per aclarir qualsevol dubte podeu 
trucar al cos d’Agents Rurals al te-
lèfon 972 84 06 52 (Santa Coloma) 
o 972 40 53 40 (Girona). 



El 2013 es va posar en marxa el 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
per l’Energia i la Sostenibilitat 
(PAES), aprovant-se el document 
d’accions al nostre municipi a fi-
nals del 2015. 

El grau d’implementació de les ac-
cions previstes del PAES del 2015 
fins al 2019 ha estat del 70 % i el 
percentatge d’estalvi d’emissions 
assolit ha estat del 65% respecte 
al total d’emissions que s’havia 
previst estalviar del 2005 al 2020. 
Això, un cop realitzades ja les ac-
cions més importants contempla-
des en aquell document com són: 
caldera de biomassa a l’Escola-Pa-
velló-Llar d’infants; canvi de tan-
caments a l’Escola; canvi de l’en-
llumenat públic a sistema LED; 
canvi de lluminàries eficients a 
Escola, Llar d’infants, Ajunta-
ment i Pavelló de Vilobí; plaques 
fotovoltaiques a la Llar d’infants; 
recollida de residus porta a porta; 
reducció del paper en les comu-
nicacions; carregador de vehicle 
elèctrics; vehicle elèctric de la bri-
gada municipal i, en breu, la calde-
ra de biomassa al Pavelló de Sant 
Dalmai, entre d’altres.

Ara, la Comissió Europea ha po-
sat en marxa el que es denomina 
“Pacte d’Alcaldies per l’Energia 
i el Clima” (PAESC), una de les 

iniciatives més ambicioses com a 
mecanisme de participació de la 
ciutadania i les administracions 
locals en la lluita contra l’escalfa-
ment de la Terra. Així doncs, les 
autoritats locals encapçalen la llui-
ta per reduir la vulnerabilitat del 
seu territori davant les diferents 
conseqüències del canvi climàtic. 
Aquest nou Pacte, més ambiciós, 
dona continuïtat a l’anterior pacte 
del 2015, 

El Pacte, al qual ens hem adherit, 
consisteix en el compromís de les 
ciutats i pobles d’aconseguir els 
objectius de la Comunitat Europea 
de reducció de les emissions de 
CO2 mitjançant actuacions d’efi-
ciència energètica i relacionades 
amb les fonts d’energia renova-
bles. 

Les solucions locals als reptes 
energètics i climàtics ajuden a pro-
moure una energia segura, soste-
nible, competitiva, assequible per 
a tots els ciutadans i a contribuir, 
d’aquesta forma, a reduir la depen-
dència energètica i a protegir als 
consumidors més vulnerables. 

El desafiament de la crisi climàtica 
només es pot abordar amb un plan-
tejament global, integrat, a llarg 

termini i, sobretot, basat en la par-
ticipació de la ciutadania. 

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
té la voluntat de seguir avançant 
cap a l’establiment de polítiques 
eficaces per reduir la contamina-
ció que ocasiona l’escalfament 
global mitjançant l’adopció de 
programes d’eficiència energètica 
en àmbits com el transport urbà i 
l’edificació, a més de la promoció 
de fonts d’energies renovables en 
les àrees urbanes. Concretament fa 
seves les propostes de la UE (oc-
tubre 2015) que es compromet a 
reduir les seves emissions de CO2 
en un 40% fins l’any 2030, així 
com augmentar la seva resiliència 
amb l’adaptació als impactes del 
canvi climàtic.

Per aconseguir aquests objectius 
caldrà elaborar un Pla d’Acció pel 
Clima i l’Energia en un termini 
màxim de dos anys. El document 
respondrà a les directrius que s’es-
tableixin per part de la Comissió 
d’Energia de la Unió Europea i 
inclourà un inventari d’emissions i 
una avaluació de les vulnerabilitats 
i riscos al canvi climàtic. La realit-
zació d’aquestes tasques comptarà 
amb el suport tècnic i econòmic de 
la Diputació de Girona. 

Adhesió al Pacte d’Alcaldies per a l’Energia i el Clima
Compromís ferm amb el medi ambient 



Servei d’emprenedoria i dinamització empresarial
Acció de l’Àrea de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç 
Durant el 2020 s´ha continuat amb 
la prestació de serveis de dinamit-
zació empresarial dins el conveni 
de col·laboració que l’Ajuntament 
de Vilobí d’Onyar té amb el Con-
sell Comarcal de la Selva. 

El servei consisteix en l´atenció 
directa als emprenedors, amb l´as-
sessorament individualitzat d´in-
formació, orientació i anàlisi dels 
projectes, assessorament per la po-
sada en marxa d´un negoci i el su-
port a la consolidació d´empreses 
existents. 

Tot això es fa, a més, amb l’acom-
panyament  d´una tècnica espe-
cialitzada en creació d´empreses, 
a raó de vuit hores mensuals (dos 
matins al mes) amb visites en el 
mateix lloc de treball i amb l´en-
viament periòdic d´informació 
empresarial (normatives, subven-
cions, finançament, etc.) conjun-
tament amb l´atenció telefònica de 
les consultes realitzades. 

Tot i haver sigut un any complicat 
a causa de la pandèmia, el servei 
ha assessorat un total de 22 em-
preses en tasques de seguiment i 

suport a la consoli-
dació, moltes on-line, 
i ha orientat un total 
de nou emprenedors 
en el projecte del seu 
negoci amb el resultat 
de la creació de dos 
empreses. 

També s´ha realitzat 
un Scape Room, en 
el qual hi varen par-
ticipar vuit empreses 
amb l´objectiu de di-
namitzar el seu nego-
ci mitjançant el joc. 

La Unitat Mòbil de Preven Control efectuarà les 
revisions ITV els dies 21 d’abril de 9:00 a 14:30h i 
el 22 d’abril de 8:00 a 12:30h al Passeig Lluís Com-
panys de Vilobí.

Els tractors i remolcs estan exempts fins als 8 anys 
d’antiguitat. A partir d’aquí han de passar la revisió 
biennalment dels 8 als 16 anys i anualment a partir 
dels 16 anys d’antiguitat.

Els ciclomotors de 49cm3 estan exempts fins als 3 
anys d’antiguitat i han de passar la revisió biennal-
ment a partir del 3er any. Cal reservar cita prèvia 
trucant al 972 492 912 o a www.citaprevia.cat. 

Revisió ITV per a vehicles agrícoles i ciclomotors 



Iniciem un cop més la tradicional 
campanya de protecció d’animals 
de companyia. 

Aquest 2021 es realitzaran dues 
setmanes d’identificació gratuïta. 
La primera serà la setmana del 22 
al 27 de març al 
Centre Veterina-
ri Onyar amb cita 
prèvia al 972 473 
006.

La segona setma-
na d’identificació 
gratuïta es realit-
zarà a l’octubre, 
en dates encara 
per determinar.

Recordar que 
s’ofereix la identi-
ficació́ gratuïta tot 

l’any al Centre d’Acollida d’Ani-
mals de la Selva situat a Tossa de 
Mar (972 340 813).

S’han canviat totes les lluminàries 
de l’escenari del Teatre Can Sagre-
ra per llums de tecnologia LED. 

En total s’han substituït 18 llu-
minàries de 1.000 W (18.000W/h), 
per 18 de 220 W cadascuna 
(3.960W/h totals). Així doncs, el 
canvi representarà un estalvi ener-
gètic de 14.040 W per cada hora de 
funcionament.

Alhora, aquestes lluminàries tenen 
unes més altes prestacions que les 
actuals atés que permeten una ma-
jor gradació de la llum així com 
possibilitats de múltiples colors en 
el mateix aplic.

D’altra banda, s’ha renovat també 
la taula de llums per tal de poder 
aprofitar al màxim aquestes noves 
prestacions.

El cost del material ha sigut de 
15.910,74 € (iva inclòs). La subs-
titució de les lluminàries ha anat a 
càrrec de la brigada municipal.

Canvi de llums de l’escenari del teatre
Millora de l’estalvi energètic 
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Campanya de protecció d’animals de companyia 2021
S’oferiran dues setmanes de xipatge gratuït 


