Exp. X2020000441
EDICTE SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTE D OBRES i LA RELACIÓ DE
PROPIETARIS I BÉNS AFECTATS
EL Ple de l Ajuntament de Vilobí d Onyar, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de
2021, ha adoptat, entre altres, el següent acord:
Primer.-

a via verda de connexió entre
data gener de 2021, redactat pel Sr. Joan Macarro i Ortega (ECCiP
erveis

Segon.- Aprovar inicialment
Vi

ó entre
-Aeroport, de
per contracte entre els

essent el desglossat per termes municipals el següent:
TM Aiguaviv

A)

Tercer.- Sotmetre el citat projecte a informació pública per un termini de trenta dies comptadors
a l'efecte de presentar possibles
al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235 del Decret Legislatiu
Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Quart.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a
l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb vista a l'execució del
projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit i que cons
número 11 del
projecte:
Tram Aiguaviva

Finca

Polígon

Parce
l-la

aeroport

Referència
cadastral

Naturalesa

Titularitat

Expropiació

Exprop.
ssaa (m2)

(m2)

Ocupació
temporal
(m2)

Servitud
soterrada
(m2)

Servi-tud
aèria (m2)

30

4

3

17248A004
00003

Rústica

***7103**

3.09

-

-

-

-

31

4

15

17248A004
00015

Rústica

***7785**

1.186,41

3,00

879,91

68,51

348,06

Cinquè.- Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant
la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler
stimin
comesos en la relació de béns i drets, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la
ció forçosa i 17 del Reglament d'expropiació
forçosa de 26 d'abril de 1957.
Sisè.Setè.- Notificar individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació
projecte).
Aquest projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP de Girona, a l'efecte de presentar
possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Així mateix es fa pública la relació concreta i individualitzada de propietaris i béns afectats,
perquè dins el termini de quinze dies, comptats a partir del dia següent a la darrera de les
publicacions preceptives d aquest anunci al DOGC i al BOP de Girona, per tal que es puguin
rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la relació de béns i drets, d'acord amb
ció
forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. Aquest anunci també es
publicarà al diari El Punt i al tauler d anuncis de l Ajuntament.
Durant els citats terminis la documentació podrà ser examinada per qualsevol interessat a les
dependències municipals situades a la Travessia Primer d Octubre de 2017, 1, en horari
d atenció al públic de 9h a 14h i accedint a la seu electrònica :
https://www.seu-e.cat/ca/web/vilobidonyar/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-inormativa/urbanisme/planejament-urbanistic#PROJECTESMUNICIPALS

Cristina Mundet i Benito

Vilobí d Onyar a data de la signatura electrònica.

