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Bonificacions en ordenances fiscals municipals
Se’n poden beneficiar les veïnes i veïns que compleixin els requisits
Les ciutadanes i els ciutadans poden beneficiar-se d’una sèrie de
bonificacions en alguns dels impostos i taxes municipals. Per tal

de gaudir d’aquests descomptes,
s’han de complir una sèrie de requisits que poden variar en funció
de cada tipus de pagament.

Consulteu els requisits i els impostos i taxes que permeten bonificació en el següent quadre. Algunes
bonificacions no són acumulables.

Pla estratègic d’infraestructura verda (PEMIV)
Som pioners a la demarcació
Els plans estratègics municipals
d’infraestructura verda (PEMIV)
són documents destinats a avaluar
el conjunt del territori municipal i
definir elements situats en l’àmbit
rural que poden qualificar-se com
a infraestructura verda del municipi i sobre els que s’establirà la part
propositiva del PEMIV. Aquests
plans permetran posar en valor tot
el territori rural, destacant el seu
interès per a la conservació de la
diversitat biològica (que integra
també l’agrodiversitat) i els serveis que presta a les persones.
El nostre municipi i el d’Hostalric han estat seleccionats, entre
els municipis interessats, a formar
part d’un pla pilot pel desenvolupament dels PEMIV a les comarques gironines.
El PEMIV té voluntat de ser un
referent, en particular per al planejament urbanístic municipal.
Aquests són instruments molt rellevants per poder desenvolupar
la infraestructura verda a l’escala
municipal, tot integrant i donant
base legal a les propostes del PEMIV, en particular aquelles que
tinguin a veure amb la planificació
i gestió del sòl no urbanitzable.
El PEMIV vol contribuir també

a desenvolupar bones
pràctiques
en el manteniment
d’espais que
reforcin la
conservació
de la biodiversitat i els
serveis que presta a les persones.
La finalitat és aportar directrius,
criteris i pautes perquè els municipis gironins puguin redactar els
seus PEMIV i ho facin de manera
que siguin coherents entre ells i redactats amb criteris i metodologies
semblants.
Aquest document tractarà de manera diferenciada: Nuclis urbans,
Espais Naturals Protegits (ENP) i
Espais Rurals fora dels ENP. Els
nuclis urbans i els ENP ja compten
amb la seva pròpia reglamentació.
Així, el PEMIV farà èmfasi en els
espais rurals comuns que sovint
tenen un alt grau d’indefinició.
Es realitzarà un procés participatiu
per assolir el suport i la coordinació institucional i territorial.
Aquest pla pilot el realitzarà una
empresa contractada per la Diputació de Girona que en sufraga el

Vine a donar sang!
El proper 28 de febrer als passos perduts
El proper 28 de febrer veniu a donar sang als passos perduts de Can
Sagrera. El Banc de Teixits ha organitzat una campanya extra, donada la necessitat de plasma.

les persones que, malauradament,
necessiten la sang dels voluntaris.

Tant si ja sou donants com si no,
podeu passar el proper dia 28 pels
passos perduts. Recordeu, la sang
És per això que han demanat a la és vida. Si teniu dubtes sobre si popoblació que faci un esforç per deu ser donants, consulteu el lloc
poder contribuir i així ajudar totes web donarsang.gencat.cat

cost al 100%. Es preveu que el document estigui acabat el novembre
d’aquest any. Podeu trobar més informació a: http://www.ddgi.cat/web/
servei/7427/infraestructura-verda

Balanç de la nova
unitat de nit de la
Guàrdia Municipal
El passat mes de juliol va entrar
en funcionament la unitat de nit
de la Guàrdia Municipal. El servei es va ampliar amb l’objectiu
de complementar en horari el que
ja es prestava i, així, poder oferir
atenció 24 hores al dia.
Des de l’inici de les seves funcions, i fins el 31 de desembre del
2021, els nous agents del torn de
nit han fet un total de 295 intervencions: 25 de trànsit, 48 de suport a
l’Ajuntament, 7 de medi ambient,
35 a l’Aeroport, 33 d’atenció a
la ciutadania, 125 de gestions de
torn i 22 vinculades a ordenances
municipals.
D’aquestes, destaquen les tasques
relatives a l’atenció a la ciutadania. Entre les feines dutes a terme,
han donat suport a altres serveis
d’emergència, auxiliat veïnes o
veïns i s’ha intervingut en queixes
i conflictes veïnals, agressions,
vandalisme, robatoris i alarmes
que s’han activat.

Revisió del Pla Director de l’Aeroport
El Pla vigent data del 2006

Plànol de necessitats de terrenys segons el Pla

El passat 28 de desembre es va
aprovar inicialment la revisió del
Pla Director de l’Aeroport Girona-Costa Brava (BOE 311 Sec.
V-B Pàg. 77661). El document està
en exposició pública fins el proper
22 de març, que és quan finalitza
el termini per presentar-hi al·legacions.
L’actual Pla Director data del 2006.
Ja llavors diversos habitatges i negocis a l’entorn de l’aeroport quedaven afectats.
El Pla Director té com a objectiu
planificar les modificacions o implementacions que haurà de tenir
la infraestructura en el futur. Es
detallen les actuacions però sense concretar un calendari, atès
que aquest va lligat a la demanda
d’operacions.
Les principals actuacions previstes
són les mateixes que en el document del 2006, amb excepció de la
connexió amb la futura estació del
tren:
• Allargament de la pista, tant pel
sud com pel nord.

• Ampliació de la terminal.

ubicació de l’estació i els enllaços
amb l’aeroport està actualment es
• Reorganització de zones: com- estudi. El projecte ha estat encabustibles, hangars, aparcaments,... rregat pel ministeri a l’enginyeria
• Reubicació de la torre de control. SAITEC (veure BIM del gener).
Com a aspecte positiu, exposar que
es preveu la reducció del soroll i,
• Previsió d’una segona pista.
per tant, la reducció de la petjada
acústica, reduint així l’afectació
• Connexió de l’aeroport amb la
sobretot al nucli de Cal Ferrer-Pafutura estació de l’AVE.
gès i també a la zona est del nucli
Segons el document, caldrà expro- urbà de Vilobí.
piar 40Ha per desenvolupar totes
El passat dijous dia 10 es va reales actuacions, excepte la segona
litzar una xerrada per tal d’inforpista, que seria necessària només
mar del nou pla director i recollir
si es sobrepassessin els 10 milions
les inquietuds dels veïns i veïnes.
de passatgers l’any i per la que no
L’Ajuntament presentarà al·legase’n preveuen expropiacions (recions al pla per tal de defensar els
cordem que l’any 2008 es van asinteressos del municipi i dels veïns
solir els 5,5M de passatgers). Les
i veïnes. No dubteu a posar-vos-hi
expropiacions previstes sí que teen contacte per qualsevol aclarinen afectació sobre veïns i negocis
ment.
en la zona est de l’aeroport i són
les mateixes que en el 2006.
Podeu trobar tota la informació
a:
https://www.mitma.es/
El més rellevant és la previsió de la
el-ministerio/buscador-participaconnexió amb la futura estació de
cion-publica/propuesta-de-revil’AVE, tot i que no en detalla ni la
sion-del-plan-director-del-aerolocalització ni per on es realitzarà
la connexió. La concreció de la puerto-de-girona
• Adequació d’accessos.

Pla de gestió de l’Agència Catalana de l’Aigua 2022-2027
Inclou les depuradores de Salitja, Sant Dalmai i l’ampliació de la de Vilobí
Fins el mes d’abril està obert el
període d’exposició pública del
Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya per al període
2022-2027 (PGDCFC).

ment.
• Els plans i programes específics.

ta nova planificació, els projectes
de les depuradores de Salitja i Santa Dalmai estan ja en redacció i es
preveu que es pugui iniciar la seva
construcció a finals del 2023 (per
detalls, consulteu el BIM del gener
de 2022). Per l’ampliació de la depuradora de Vilobí no hi ha encara
la concreció del projecte.

De tots aquests documents, el més
rellevant pel nostre municipi és el
Aquest Pla és l’eina que determi- Programa de Mesures, que és on
na les accions i les mesures ne- es detallen les actuacions previstes
cessàries per assolir els objectius durant el quinquenni 2022-2027.
de la planificació hidrològica del Així doncs, el Programa de Medistricte de conca fluvial de Cata- sures recull 3 actuacions al nostre D’altra banda, en el Programa de
lunya.
Mesures no surten les motes de
municipi:
l’Onyar i del Grevolosa (veure el
Aquesta planificació hidrològica, • Depuradora de Salitja, amb una BIM del novembre de 2021) atès
pel període comprès entre el 2022- inversió de 210.350€.
que aquestes sortiran en el Pla de
2027, està integrada pels següents
• Depuradora de Sant Dalmai, amb Motes de l’ACA, que encara no
instruments:
està en exposició pública.
una inversió de 214.900€.
• El Pla de gestió del districte de
• Ampliació de la depuradora Podeu trobar tota la informaconca fluvial de Catalunya.
de Vilobí, amb una inversió de ció a: https://aca.gencat.cat/ca/
laca/informacio-publica/projec• El Programa de Mesures.
1.176.000€.
tes-de-disposicions-plans-i-pro• Els programes de control i segui- Atès que ens vam avançar a aques- grames/

Revisió ITV de vehícles agrícoles i ciclomotors
Posant el tràmit més proper a la població
La Unitat Mòbil de Preven Control
efectuarà les revisions de les ITV
els dies 11 (9:00h a 14:00h) i 12
d’abril (9:00h a 12:30h) al Passeig
Lluís Companys de Vilobí.

anys, i anualment a partir dels 16
anys d’antiguitat.

Els ciclomotors de 49cm3 estan exempts fins els 3 anys d’antiguitat i han de passar la revisió
Els tractors i remolcs estan biennalment a partir del 3er any.
exempts fins als 8 anys d’antigui- Cal reservar hora prèvia trucant al
tat. A partir d’aquí, han de passar 972492912 o a www.citaprevia.cat
la revisió biennalment dels 8 als 16
UNITAT MÒBIL ITV
TRACTORS I CICLOMOTORS

VILOBÍ D'ONYAR
11 d'Abril de 2022 / de 9:00h. a 14:00h.
12 d'Abril de 2022 / de 9:00h. a 12:30h.
Passeig Lluís Companys
citaprevia.cat

RESERVES

Tel. 972 49 29 12

El cost de la ITV serà l’establert segons les tarifes aprovades per la Generalitat de Catalunya.
La recepció de vehicles es realitza ﬁns a 15 minuts abans de la ﬁnalització del servei.
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