DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 61/2018
TÍTOL: APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBANÍSITC AUTÒNOM PER
LES OBRES DE CONNEXIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
DELS NUCLIS DE SANT DALMAI I SALITJA SOTA LA TRAÇA D’UNA NOVA VIA
VERDA AL TERME MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR
En data 3 d’agost de 2017, per Resolució de l’Alcaldia 200/2017, es va aprovar
l’Avanç de Pla Especial Urbanístic autònom per les obres de connexió de la xarxa
d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja sota la traça d’una
nova via verda al terme municipal de Vilobí d’Onyar” i es va sol·licitar l’inici d’avaluació
ambiental estratègica simplificada a la Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental (OTAA)
de l’esmentat Pla.
En data 10 d’octubre de 2017, es va rebre notificació de l’acord de la CUG 05/10/2017,
relativa a l’expedient 2017/063816/G de la consulta de l’avaluació ambiental del Pla
especial urbanístic autònom connexió de la via verda i la connexió de la xarxa
d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja.
Que mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 364/2017 de data 20/12/2017, previ
informe favorable dels serveis tècnics i de secretaria, es va aprovar inicialment el Pla
Especial Urbanístic autònom per les obres de connexió de la xarxa d’abastament
d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja sota la traça d’una nova via verda al
terme municipal de Vilobí d’Onyar, que incorpora les previsions recollides en l'Informe
Ambiental Estratègic emès per l'òrgan ambiental.
Que s’ha obert un període d'informació pública durant un mes, mitjançant anunci
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l’E-tauler, en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 243 i en el Punt diari del dia 11 de gener de 2018, i no
consta en l’expedient que s’hagin presentat al·legacions.
Que simultàniament a l’exposició pública s’han sol·licitat els següents informes
preceptius:


Departament competent en matèria de Cultura, que emet informe favorable el 5
de febrer de 2018.



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, que es va
sol·licita el 21 de desembre de 2017 i no s’ha rebut.



Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que es va sol·licita el 21 de desembre de
2017 i no s’ha rebut.



Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que s’informa favorablement amb les
recomanacions generals següents:
- Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o
talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
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- Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per fonamentar estructures, i es poden generar
assentaments diferencials important en ser sotmesos a càrregues.



Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, que en data 15 de gener de 2018
informe que no afecta a cap xarxa de carreteres de la Diputació.



AENA es rep Informe-contesta de data 15 de gener de 2018, el qual diu que és
competència de la Dirección General de Aviación Civil.



Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, sol·licitat en data 21 de desembre
de 2017 i no s’ha rebut.



Direcció General de Aviación Civil, que s’ha sol.licitat en data 24 de gener de
2018 i no s’ha rebut.

Que manquen els informes del DAAM, ACA, la CTUG i de la Dirección General de
Aviación Civil, però atès que ha transcorregut el termini de què disposen aquestes
administracions per emetre informe, es pot continuar amb la tramitació de l’expedient.
Que s’ha citar personalment al tràmit d'informació pública als propietaris dels terrenys
que estan compresos en l'àmbit del Pla, d’acord amb el que disposa l’article 102.3 del
Reglament de la Llei d’urbanisme.
De conformitat amb l'article 85 del Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic autònom per les obres de
connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja
sota la traça d’una nova via verda al terme municipal de Vilobí d’Onyar, que incorpora
les previsions recollides en l'Informe Ambiental Estratègic emès per l'òrgan ambiental,
en els termes que obren en l'expedient.
SEGON. Fer tramesa de l’expedient complet i degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
TERCER. Notificar aquest decret als que s’han acreditat interessats en l’expedient.
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