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Aprovació del catàleg de masies 
i cases rurals

En el darrer ple municipal es va aprovar el catàleg 
de masies, que incorpora 396 fitxes de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable. El document 
ha estat elaborat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal de la Selva.

Una vegada publicat al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia (BOP), a mitjans de febrer, s’obrirà un pe-
ríode d’informació pública que s’acabarà a finals 
de març. Durant aquest període l’expedient que-
darà a disposició de qualsevol que el vulgui exa-
minar o obtenir-ne còpies i es podran presentar 
les al·legacions que es considerin convenients. El 
catàleg també es podrà consultar en línia  a tra-
vés del web municipal (www.vilobidonyar.cat). 

A més, per publicitar i fer partícip a la ciutadania, 
es farà una presentació pública el 4 de març a 
les 19.30 h al teatre de Can Sagrera, en la qual 
s’explicarà el contingut, estructura i normativa 
del document.

Nova estructura del personal 
de l’Ajuntament

L’actual equip de govern ha estat treballant, des 
de finals del passat 2015, en fer una avaluació de 
l’organització interna  de l’Ajuntament  i, a partir 
d’aquí, realitzar una proposta de millora i opti-
mització.
Aquesta tasca era urgent i absolutament ne-
cessària per tal de donar coherència a un equip 
humà de professionals que havia crescut sense 
un rumb clar. El projecte s’ha fet amb l’assistència 
tècnica i jurídica d’ATC-SIG.
El resultat s’anirà implantant de forma gradual 
des d’ara mateix i al llarg de les properes setma-
nes, i ha de permetre acomodar al personal al 
lloc de treball on pot aportar més al servei del 
ciutadà. La reestructuració també ha permès de-
tectar les mancances en l’estructura laboral de 
l’Ajuntament per donar cobertura tècnica a tots 
els àmbits, entre ells el de promoció turística i 
econòmica.

Aprovada l’actualització del pla 
de protecció civil

L’actualització del pla de protecció civil es va 
aprovar a la darrera sessió plenària. Aquest pla, 
elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal 
de la Selva, ha de ser actualitzat regularment i en 
aquesta ocasió presenta com a principal caracte-
rística que agrupa tots els plans de protecció que 
abans es desenvolupaven per separat (Neucat, 
Transcat, Infocat, etc.).

El document està a l’Ajuntament i al web muni-
cipal a disposició de tothom que el vulgui con-
sultar.

Millora dels passos de fauna

L’ajuntament ha reclamat a l’ACA i a ‘Carreteres’ 
que millori els passos de fauna de can Tarré que 
passen per sota la carretera de Santa Coloma. 
Aquests passos estan permanentment inundats 
i requereixen una actuació al respecte.



www.vilobidonyar.cat 

www.facebook.com/vilobidonyar

Auditoria de l’enllumenat públic

Des de l’Ajuntament s’ha encarregat una audi-
toria de l’enllumenat públic municipal que ha  
aportat alguns resultats que ara caldrà dur a la 
pràctica. A títol de resum cal destacar que:

•	 Dels 935 punts de llum, 91 encara són de va-
por de mercuri i, d’acord amb la normativa ac-
tual, caldrà substituir-los de forma imminent.

•	 Del total de fanals que hi ha al municipi, 33 
són de globus i s’hauran de canviar o modifi-
car per evitar l’excés de contaminació lumíni-
ca que generen.

•	 Un percentatge molt destacat del municipi 
està infra-il·luminat, de manera que caldrà 
adaptar les potències de l’enllumenat per co-
rregir aquesta situació.

•	 Hi ha  marge de millora per portar a terme 
aquestes correccions, implementar un siste-
ma de vigilància i control informatitzat i es-
talviar gairebé 15.000 € en la factura anual de 
llum.

•	 La mateixa auditoria recomana la substitució 
de totes les bombetes actuals per un sistema 
de led que permeti regular, punt a punt, la in-
tensitat lumínica i la despesa elèctrica.

Podeu consultar les percepcions
econòmiques mensuals dels representants

públics al web municipal!

Reunió amb els pares del futbol

El passat 22 de gener l’Ajuntament va convocar a 
tots els pares dels dos equips de futbol del muni-
cipi amb dos objectius:

•	 a) Donar informació directa, de primera mà, 
sobre com s’havia gestionat el futbol al llarg 
dels darrers anys (i evitar rumors al respecte) 
en tots els seus aspectes.

•	 b) Fer una anàlisi jurídica de la situació i pro-
posar una via de solució.

Aquesta via de solució passa perquè l’any que ve 
al municipi hi actuï un sol club. En aquest sentit, 
es va oferir als pares la possibilitat que les dues 
directives busquin vies d’entesa, fet al qual van 
votar positivament per una majoria aclaparado-
ra. L’alternativa a aquesta entesa (en cas que no 
es produís) és convocar un concurs públic que es 
resoldria segons les propostes presentades per 
cadascun dels clubs.

La premissa bàsica d’aquest concurs és que cap 
nen del municipi pot quedar exclòs de jugar a 
futbol. A partir d’aquí, caldria valorar les propos-
tes a partir d’uns criteris puntuables.

És voluntat de l’equip de govern, però, que les 
directives s’entenguin i presentin una proposta 
conjunta que beneficiï tothom.

Properes convocatòries:

Presentació pública dels Pressupostos 2016
Dijous, 18 de febrer
20.30 h als baixos de Can Roscada

Reunió de veïns de Can Bells
Divendres, 19 de febrer
19.30 h al Teatre Can Sagrera

Tornem a començar el POUM

En el darrer ple municipal del passat dia 28 de 
gener es va aprovar tancar l’expedient del POUM 
que es venia treballant fins ara i començar de 
nou. Després de molts anys, el Planejament que 
s’havia anat fent estava en via morta i presentava 
moltes deficiències, de manera que es va consi-
derar que el més raonable era tornar a començar. 
La redacció d’aquest nou POUM s’encarregarà als 
serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva i 
tindrà un cost aproximat d’uns  90.000 euros. 

Del procés anterior, que s’hi van destinar uns 
70.000 € (sense comptar la part mediambiental, 
enginyeria, etc.) es podran aprofitar diferents do-
cuments que s’aniran valorant al llarg del procés. 
A partir d’ara, doncs, torna a començar el procés 
d’elaboració del POUM amb el següent calendari 
aproximat:

•	Procés	de	participació:	abril - juny 2016
•	Aprovació	provisional:	primavera 2017
•	Aprovació	inicial:	primavera 2018
•	Aprovació	definitiva:	tardor 2018


