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L’Ajuntament agraeix que la Generalitat hagi aprovat
d’urgència les normes de planejament temporals per a
Mollet
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha mostrat la seva satisfacció després
que el govern de la Generalitat hagi aprovat d’urgència les normes de
planejament temporals per la ciutat. D’aquesta manera, es resolt
temporalment la situació generada per l’anul·lació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de l’any 2005 per part del Tribunal Suprem
l’any passat. Avui mateix, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha agraït al
conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la celeritat amb la que s’ha
portat aquesta tramitació.
La decisió del Suprem d’anul·lar una sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que era favorable a l’Ajuntament de Mollet, va comportar que
s’hagués de recuperar l’aplicació del planejament urbanístic de l’any 1982, un
planejament del que l’Ajuntament ha recordat en reiterades ocasions que és
obsolet, que no s’adapta a la legislació urbanística vigent ni a la realitat
socioeconòmica actual i que, per tant, no dóna satisfacció a les necessitats
socials i veïnals de la ciutat.
A partir d’aquesta aprovació, segons la primera tinent d’alcalde i regidora de
Gestió i Disciplina Urbanística i Llicències de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
Mireia Dionisio, integrant les normes transitòries de planejament urbanístic,
“adeqüem el planejament urbanístic municipal a la legislació vigent i ens
permet disposar d’unes normes clares en la regulació de les edificacions i
usos i a l’hora normalitzar l’exercici d’activitats econòmiques i
immobiliaries”.
Les normes aprovades pel govern de la Generalitat tenen, però, una vigència
limitada en el temps fins l’aprovació definitiva del nou POUM. De fet, aquest any,
l’Ajuntament iniciarà els estudis preliminars amb l’objectiu d’elaborar el nou
planejament.
Les normes de planejament urbanístic regulen exclusivament el sòl urbà, amb la
qual cosa no afecta l’Espai d’Interès Natural de Gallecs que seguirà regulant-se
pel POUM de 2005.
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