Mª Rosa Sanglas i Garangou, Secretària de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, comarca de
la Selva, del que n'és Alcaldessa-Presidenta la Sra. Cristina Mundet i Benito,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2017, ha
adoptat l’acord següent:
“3.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE l’AVANÇ DEL PLANEJAMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE VILOBI D’ONYAR.
Acord núm. 165 - L. 2015-2019
En el Ple ordinari de 28 de gener de 2016, es va iniciar l´expedient de la re-formulació del Pla d´Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Vilobí d’Onyar.
El Ple municipal, en sessió celebrada el 31 de març de 2016 va aprovar el Programa de Participació
Ciutadana per a la referida re-formulació, i en el Ple de 26 de maig de 2016, es va aprovar la constitució
del Consell Assessor Urbanístic Municipal amb el seu reglament regulador, a partir dels quals es va
realitzar un procés de participació ciutadana amb la celebració de diversos tallers participatius.
Atès el que estableixen els art. 85, 86.bis, i Disposició Transitòria Divuitena del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d´agost, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei d´Urbanisme, art. 23, 106 i 115 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei d´Urbanisme, Llei 6/2009, de 28
d´abril, d´Avaluació ambiental de plans i programes, i Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l´activitat administrativa de l´Administració de la Generalitat i dels governs Locals de Catalunya i
d´impuls de l´activitat econòmica, i disposicions concordants.
Redactada tota la documentació, s'haurà de publicar l'Avanç del Planejament tal com estableix l'article
106.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, amb la finalitat
de facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del Pla, prèviament a l'aprovació inicial.
La publicació es durà a terme mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal, a fi de
que durant el termini mínim de trenta dies puguin formular-se suggeriments i, si escau, altres
alternatives de Planejament. Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
adreça https:/ www.vilobidonyar.cat.
Havent-se formulat ja un Avanç del planejament, i en el marc del procés de participació ciutadana,
procedeix la seva aprovació i publicació, per la qual cosa es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l´Avanç de planejament del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilobí
d’Onyar, que inclou el Document Inicial Estratègic del mateix, subjecte a procediment d´avaluació
ambiental estratègica ordinària.
Segon.- Exposar a informació pública l´Avanç de planejament del POUM aprovat per un termini de trenta
dies, mitjançant publicació d´anuncis en el DOGC, BOP, els dos diaris de més divulgació en l´àmbit
municipal, tauler d´anuncis de l´Ajuntament, i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament:
www.vilobidonyar.cat
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Tercer.- Trametre l´Avanç de planejament del POUM aprovat a l´Òrgan Ambiental per tal que emeti el
Document d´abast de l´estudi ambiental estratègic, i a la Direcció General de Planificació Territorial per
tal que emeti l´informe urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l´adequació de l´Avanç a la
legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament
urbanístic sostenible.”
Els regidors aproven la proposta per SIS VOTS A FAVOR DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL I CINC
VOTS EN CONTRA DEL GRUP MUNICIPAL DE PDeCAT, dels onze regidors que integren el Ple municipal.”

L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa i perquè
consti i amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present d’ordre i amb el
vistiplau de la senyora Presidenta.
Vilobí d’Onyar, 31 de maig de 2017.
Vistiplau,

Certifico,
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