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Núm. 5077
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Per acord municipal del Ple extraordinari de data 8 de juny de 2017,
s’ha acordat :
“ Primer.- Admetre a tràmit el projecte d’obra local i d’actuacions
específiques d’interès públic i de noves activitats i construccions
en sòl no urbanitzable: Projecte Constructiu. Connexió de la xarxa
d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja
sota la traça d’una nova via verda ( T.M. Vilobi d’Onyar),
Segon.- Obrir un període d’informació pública per termini d’un
mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de difusió de mes difusió, als taulers d’edictes
municipals, e-tauler i a la seu electrònica municipal.
Dins aquest termini que comptarà des de l’endemà de la darrera
publicació oficial ha de concedir-se audiència als interessats, amb
citació personal.
Tercer.- Sol·licitar de forma preceptiva els informes previstos a l’article 52 del DL 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, següents:
- Informe previ del Departament competent en matèria de Cultura.
- Informe previ del Departament competent en matèria d’Agricultura i Ramaderia en relació a si les actuacions estan compreses
en algun pla sectorial agrari, i en cas contrari, sobre els efectes i
les repercussions que l’actuació pot ocasionar al funcionament de
l’activitat de les explotacions que en puguin resultar afectades.
- Informe previ de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA).
- Informe previ de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
- Informe previ de la xarxa viaria Local de la Diputació de Girona
- Informe previ de l’Agència de Seguretat Aèria (AESA)
Una vegada obtinguts aquests informes de forma favorable o transcorregut el termini d’un mes i havent incorporat la documentació
que requereix l’informe tècnic: Estudi d’ Impacte i integració paisatgística, l’ajuntament podrà procedir a realitzar l’aprovació prèvia de
l’expedient i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè el sotmeti a aprovació definitiva.
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Quart.- Aprovar inicialment el projecte constructiu: Projecte Constructiu. Connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja sota la traça d’una nova via verda ( T.M.
Vilobi d’Onyar), , amb un pressupost de 349.936,21€ IVA inclòs.,
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Joan Macarro i Ortega., condicionant l’aprovació definitiva a l’obtenció dels informes
esmentats i a l’aprovació definitiva per part Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
Cinquè.- Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura a l’annex del projecte.”
El que es fa públic de conformitat amb l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014,
de 13 de maig, en relació amb l’article 48.1 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Durant aquest termini qualsevol interessat el podrà examinar a les
dependències municipals i a la seu electrònica municipal perquè
formuli les al·legacions que considerin procedents.
Vilobí d’Onyar, 9 de juny de 2017
Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa
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