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L’Avanç del POUM i el Document Inicial Estratègic, a votació al
proper Ple del 25 de maig
La sessió plenària del proper dijous 25 de maig
sotmetrà a votació l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el Document Inicial
Estratègic (DIE). L’Avanç té per objecte l’ordenació
urbanística del municipi, tant dels nuclis tradicionals com de les urbanitzacions, així com del sòl
no urbanitzable. Aquest document és el que marcarà les grans línies estratègiques de l’ordenació i
que caldrà desenvolupar a partir de la seva aprovació per portar el document a la seva aprovació
inicial, prevista per a finals de 2017.
En aquests moments la normativa vigent són les
Normes Subsidiàries del Planejament, que daten
del 1987. Tant els canvis normatius en matèria
d’urbanisme com la transformació de la societat
fa imprescindible actualitzar aquesta normativa,
implementant-la amb la regulació del sòl no urbanitzable, ordenant nous creixements, introducció d’un catàleg de patrimoni, etc.
Actualment, al municipi hi ha unes 115Ha de sòl
urbà (consolidat i no consolidat) i només unes
10Ha de sòl per urbanitzar, de les quals unes 5Ha
són per a sòl industrial; per tant, només resten
unes 5Ha per al creixement residencial.
El document d’Avanç del POUM que es portarà al
Ple analitza tres escenaris: l’escenari 0 és el de no
proposar creixements; l’escenari 1 és una proposta de creixement màxim, i l’escenari 2 proposa
un creixement moderat. És aquest tercer pel que
aposta el nou planejament, amb un creixement
d’unes 17Ha, les quals inclouen les 10Ha existents de creixement previst.
Tant el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines com el Pla Director del Sistema Urbà de
Girona indiquen quina ha de ser l’estratègia de
creixement dels diversos nuclis i, per tant, és dins
d’aquest marc normatiu de rang superior on ens
supeditem: creixement moderat per Vilobí; creixement de compleció i millora a Salitja; àrees es-

pecialitzades d’ús residencial a Sant Dalmai, Cal
Ferrer Pagès i Can Terrer; i una proposta de creixement per a serveis aeroportuaris a l’entorn de
l’aeroport.
També cal considerar l’ampliació del golf, que
abasta unes 75Ha en el terme municipal, amb
unes importants contraprestacions de cessions
de zones verdes i equipaments que caldrà situar
estratègicament per tal que siguin d’interès general.
Documentació oberta a la ciutadania
La documentació de l’Avanç del POUM es podrà
consultar al lloc web municipal http://www.vilobidonyar.cat/arees/urbanisme-poum a partir de
la seva aprovació i també de manera presencial
a l’Ajuntament. Així mateix, el proper 1 de juny a
les 20 h es durà a terme una sessió informativa
pública de presentació i explicació dels treballs a
la sala d’actes de Can Roscada.
Un cop aprovat l’Avanç del POUM i el Document Inicial Estratègic (DIE) s’obrirà un període
d’exposició pública durant el qual els ciutadans
podran fer arribar a l’Ajuntament els suggeriments, consideracions i propostes que considerin
oportuns.
Alhora, es procedirà a l’obertura de l’Oficina Tècnica del Pla (OTP) per tal de facilitar la consulta
del document per part de la ciutadania, amb
l’acompanyament de membres de l’Equip Redactor, si s’escau. En aquest cas, caldrà demanar cita
prèvia als Serveis Tècnics Municipals o enviar un
correu a POUM@vilobidonyar.cat.
Simultàniament a l’obertura del període
d’exposició pública, es farà la tramesa dels documents de l’Avanç de POUM al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que emetin el document de referència i
l’informe territorial i urbanístic.

41 xipatges i 18 esterilitzacions
d’animals de companyia

Properes convocatòries:

Un total de 41 xipatges i 18 esterilitzacions
és el resultat de la darrera campanya de protecció d’animals de companyia organitzada per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb
la col·laboració del Centre Veterinari Onyar.
L’objectiu d’aquesta acció ha estat anar regularitzant l’obligació -vigent des del 2008- d’identificar
els animals de companyia amb xip i que figurin
al cens.

Diumenge, 21 de maig - Tot el dia
Inauguració del Molí de les Fonts
Molí de les Fonts (Salitja)

Nou horari dels Serveis Tècnics
Municipals
Des de fa unes setmanes, els Serveis Tècnics Municipals (arquitecta i enginyera) compten amb un
nou horari d’atenció al públic. En comptes dels
dimecres d’11 h a 13 h, a partir d’ara es fa els dijous, mantenint, això sí, les mateixes hores.

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

Divendres 19 de maig - 20 h
Conferència “Vilobí i les famílies Bedós i Cruïlles”
Sala d’actes de Can Roscada

Dijous, 25 de maig - 20h
Ple municipal
Sala d’actes de Can Roscada
Divendres 26 de maig - 20 h
Conferència “Les sitges de Can Serra”
Sala d’actes de Can Roscada
Dijous 1 de juny - 20 h
Sessió informativa sobre el POUM
Sala d’actes de Can Roscada
Dissabte, 3 de juny - Tot el dia
Festa d’Homenatge a la Vellesa
•
•

12h Ofici Solemne amb l’acompanyament de Ressons de l’Onyar. A l’església de Vilobí.
14h Dinar. Al restaurant El Mirador. Tot seguit, ball.

