Expedient núm. X2018000444 - 9999-000444-2018
Norbert Bes Ginesta, secretari de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar,
CERTIFICA:
Que el PLE, en SESSIÓ ORDINÀRIA de data 24 de gener de 2019, adoptà, a
reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord que transcrit
literalment diu:
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE
VILOBÍ D'ONYAR PEL TRAÇAT DE NOVES CANONADES DE GAS
En data 17 de maig de 2018, Nedgia Catalunya SA, representada per Anna Maria
Segura Mas, mitjançant instància amb registre d'entrada núm. E2018001762 va
presentar Projecte de modificació puntual de les NNSS de Vilobí d'Onyar pel traçat de
les noves canonades de Gas.
En data 23 de maig de 2018 es va tramitar sol·licitud de declaració de no existència
d’efectes significatius sobre el medi ambient al Departament de Territori i sostenibilitat
en relació a la modificació de NNSS de Vilobí d’Onyar pel traçat de noves canonades
de gas esmentada.
Vist que en data 6 d’agost de 2018 el Director dels Serveis Territorials de Girona va
resoldre determinar que la Modificació de les NNSS de Vilobí d’Onyar pel traçat de
noves canonades de gas natural no produirà efectes en el medi, i per tant no s’ha de
sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada.
Vist que en sessió ordinària del Ple de data 24 de maig de 2018, es va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar, pel traçat de
les noves canonades de gas i la implantació de la xarxa de gas natural al municipi,
obrir un període d’informació pública pel termini d’1 mes, donar audiència als
Ajuntaments limítrofs amb l’àmbit de la modificació, sol·licitar els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències i es requeria als redactors de
la modificació de les NNSS per tal que incloguessin a la documentació de la
modificació la identitat dels propietaris o titulars d’altres drets reals sobre finques
afectades per la modificació.
Vist que s’ha sotmès l’aprovació inicial a informació pública durant el termini d’1 mes,
mitjançant anunci en el BOP de Girona núm. 114 de 13 de juny de 2018, al diari
provincial “Diari de Girona” en data 6 de juny de 2018, i mitjançant anunci publicat al
tauler d’edictes municipal (E-tauler) del 14/06/18 al 13/07/2018 i es va donar
audiència als Ajuntaments limítrofs amb l’àmbit de la modificació proposada.
Atès que durant dit període s’ha presentat una al·legació per part de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva tal com s’ha fet constar al certificat de Secretaria de data 17 de
gener de 2019.
Vist que en data 29/09/18 (RE E2018003514) Nedgia Catalunya, SA, va presentar l la
relació de finques afectades i els seus propietaris.

Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2018 es va citar
personalment als propietaris afectats per la Modificació Puntual de les NNSS de Vilobí
d’Onyar pel traçat de noves canonades de Gas, atorgant-los un termini de 15 dies
d’audiència per formular les al·legacions que estimessin pertinents en defensa dels
seus drets, sense que s’hagi presentat cap al·legació per part dels propietaris afectats,
tal com s’ha fet constar al certificat de Secretaria de data 17 de gener 2019.
Vist que en data 5 de juny de 2018 es va realitzar sol·licitud dels informes als
organismes afectats per raó de les seves competències, els quals s’han rebut i es
conclouen amb resultat favorable i en alguns casos favorable amb consideracions a
incorporar a la modificació de referència.
Vist que en data 24 de desembre de 2018, NEDGIA CATALUNYA, SA, ha presentat
instància al registre de
l’Ajuntament amb número d’entrada E2018004687, i
acompanya documentació tècnica sobre la Modificació Puntual de les NNSS de Vilobí
d’Onyar pel traçat de noves canonades de gas, en la qual ha incorporat les
prescripcions dels informes sectorials rebuts, i sol·licita que l’Ajuntament procedeixi a
la seva aprovació provisional.
Vist l’informe de l’arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva de
data 10/01/2019 en relació a l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Riudellots.
Vist l’informe favorable de l’arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la
Selva de data 16/01/2019 en relació a la documentació tècnica presentada per Nedgia
Catalunya, SA de data 24/12/18, atès que incorpora les prescripcions dels informes
sectorials rebuts.
Vist l’informe de Secretaria de data 17 de gener de 2019 i de conformitat amb el que
disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- DESESTIMAR l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, en relació a la modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar pel traçat de
noves canonades de gas, pels motius expressats en l’informe de l’arquitecta dels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva de data 10/01/2019, del qual es
remetrà còpia a l’interessat juntament amb la notificació del present acord.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntal de les Normes
Subsidiàries de Vilobí d’Onyar pel traçat de noves canonades de Gas Natural amb la
incorporació de les modificacions derivades de les prescripcions dels informes
sectorials rebuts.
Tercer. ELEVAR l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona per tal que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries dels terrenys afectats
per l’aprovació definitiva de la modificació proposada.”
Vilobí d’Onyar, a la data de la signatura electrònica

