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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a l’obertura i el manteniment de les franges
perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes de Vilobí d’Onyar.
El Ple de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2018, va adoptar el
següent ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu per a l'obertura i el manteniment de les franges perimetrals
de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes de Vilobí d'Onyar” redactat per l'enginyer de monts Sr.
Claudi Racionero i Cots (col·legiat 1544) i per l'enginyer agrònom Sr. Joan Bastons i Prat (col·legiat 539) de
l'empresa ECAFIE, SL, Enginyeria Ambiental, i finançat per la Diputació de Girona.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat projecte durant el termini de 30 dies hàbils en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d'anuncis de la Corporació,
per tal de què qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i formular-hi al·legacions i/o reclamacions al
respecte, de conformitat amb el que estableix l'article 37 del ROAS.
Tercer.- Demanar informe i autorització a l'Agencia Catalana de l'Aigua ja que el projecte conté actuacions que
afecten el Domini Públic Hidràulic i/o la seva zona de servitud, de conformitat amb el que estableixen els
articles 7 i 9 del Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües.
Quart.- Atès que ja han estat executats els treballs previstos, previa autorització dels propietaris afectats i que
ja han estat previament notificats, no s'executarà el tramit previst de notificació individual a les persones
afectades per l'ocupació de les seves parcel·les incloses en l'Annex I i l'Annex II (parcel·les interiors), de
conformitat amb el que estableixen els articles 31 i 37 del ROAS, aprovant-se aquestes annexos a títol
informatiu.
Cinquè.- Fer constar que en cas de no haver-hi al.legacions, aquesta aprovació inicial s'eleverà a definitiva
sense necessitat d´un nou acord, quedant així mateix modificat el Plànol de delimitació de les urbanitzacions,
les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 que va ser aprovat pel Ple municipal en sessió
celebrada en data 23 de març de 2017, pel que fa a les zones urbanes, atès que presenta una major ajust i
detall.

Vilobí d'Onyar, 6 d'agost de 2018

Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa
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